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Peter McISeeley aguarda a contagem dojuiz, apos ler sido golpeado par Mike Tyson (E)
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°eter McNeeley aguarda a contagem dojui após ter sido golpeado por Mike Tyson

Informe JB

COTAÇÕES

Salário mínimo (agosto) RS 100.00

Frio e chuva

devem ir até

fim da semana

A chuva que atingiu o Rio sába-
do e domingo provocou desaba-
mentos e quedas de fios de alta-
tensão. A Tijuca foi um dos bairros
mais atingidos. Suas ruas amanhe-
ceram ontem cheias de lama e lixo.
Em Vila Isabel, uma criança de
oito meses morreu soterrada. A
previsão meteorológica indica que
as chuvas e o frio devem continuar
até o fim da semana. (Página 12)

Coisas da Política

Planalto não garante

proteção a Cardoso
Página 2

Malan estuda forma

de suspender bancos
Página 6

BC não terá

gastos 
com o

Econômico
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Deve ser anunciada esta se-
mana uma solução para o caso
do Banco Econômico, que resul-
tou em séria crise política para o
presidente da República, Fer-
nando Henrique Cardoso. 0 go-
vernador da Bahia, Paulo Sou-
to, e o senador Antônio Carlos
Magalhães apostam nos resulta-
dos das negociações realizadas
no fim de semana entre o minis-
tro da Fazenda, Pedro Malan, e
os maiores banqueiros privados
do país — Bradesco, Itaú, Real.
Unibanco, Nacional e Bamerin-

dus. Hoje, Malan se reúne com a
diretoria do Banco Central (BC)
e o secretário de Fazenda da
Bahia, Rodolfo Tourinho, em
Brasília. O diretor da Área In-
ternacional do BC, Gustavo
Franco, fez, no entanto, uma
advertência ontem: "Nenhum

centavo público será gasto na
operação." Franco garantiu que
até o dinheiro que a instituição
gastou para honrar compromis-
sos do Econômico no mercado
financeiro de Nova Iorque volta-
rá aos cofres do BC. (Página 3)
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DÓLAR
Comercial (compra) RS O.ÇMO
Comercial (vonda) RS 0,942
Paralolo (compra) RS 0.93
Paralelo (vonda) RS 0,95
Turismo (compra) RS 0.942
Turismo (vonda) RS 0.943

do dia 21.07 a 21 08  2.6400%
TBF
do dia 17.08 a 17.09  3.3839%
UNIF (agosto)
Para IPTU ro3»denc«al RS 19.31*
Para IPTU residencial comercial o territorial.
iSS o Alvsiâ ,,  RS 19 31' Obs: Verificar exceções junto a pruíeítüra
UFERJ
Agosto RS 33,48
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América Latina faz

reunião 
para avaliar

integração regional

Os ministros da Fazenda e Comércio de dez
países da América Latina se reúnem hoje, no
Rio. para avaliar as políticas de integração e os
programas de privatização c estabilização na
região. 0 presidente do Banco lnteramericano de
Desenvolvimento (BID). Enrique Iglesias, que par-
ticipa do encontro, não vè uma crise no sistema
financeiro da região, mas uma lentidão de alguns
bancos em se adaptar à inflação baixa. Os reflexos
da crise de alguns bancos argentinos e brasilei-
ros na região preocupam os ministros. (Página 10)

Rio lança hoje

programa 
de

privatização
O governo do Rio lança hoje o

Programa de Desestatização, que
livrará o estado do peso de empre-
sas deficitárias e de estrutura precà-
ria, como a Companhia de Energia
Elétrica e a CTC. Os ministros do
Planejamento. José Serra, e da Fa-
zenda, Pedro Malan, participam do
lançamento do projeto, que põe o
Rio â frente dos demais estados
em matéria de privatização. (Pág. 13)

Moderados vencem e

Direeu 
presidirá 

o PT

Os moderados retomaram ontem
o controle do Diretório Nacional
do PT. numa convenção marcada
pelo confronto com os grupos radi-
cais. O ex-deputado paulista José
Dirceu, eleito para substituir Luiz
Inácio Lula da Silva na presidén-
cia do partido, chegou a chorar ao
ser condenado em público pelo ca-
rioca César Benjamim por ter re-
cebido doação legal da empreitei-

ra Odebrecht para sua campanha
ao governo de São Paulo, ano
passado. 

"O PT precisa mudar ra-
dicalmente suas relações inter-
nas", reagiu Dirceu, que teve 214
votos entre os 400 delegados, con-
tra 182 obtidos pelo candidato dos
radicais, Hamilton Pereira. A ex-
prefeita paulistana Luiza Erundi-
11a e a senadora Benedita da Silva
integram a nova direção. (Pág. 2)

Vitória de

A Comissão Atlética do Es-
tado de Nevada, que regula-
menta as lutas de boxe em Las
Vègas, anunciou a abertura de
inquérito para questionar a ati-
tude do treinador Vinnic Vec-
chione. que invadiu o ringue
antes do fim do primeiro assai-
to. para impedir que seu pugi-
lista, Peter McNeeley, conti-
nuasse sendo massacrado por
Mike Tyson. A comissão acre-
dita que houve "falta de consi-
deraçâo" com as 16.736 pessoas
presentes á luta, na madrugada
de domingo, no Hotel MGM
Grand, e com os dois bilhões de
espectadores que acompanha-
ram a transmissão pela TV. 0
confronto durou apenas lm29s
e teve um gostinho de marmelada.

No Rio e em Niterói, céu
encoberto a nublado,
com chuvas. Temperaiu-
ra estável. Ontem, mitxi-
ma 110 Maracanã e mini-
ma no Alto tia Boa Vista.
Mar calmo e visibilidade
dc moderada ;t ocasional-
mente reduzida

O brasileiro André Ribeiro venceu o
GP de New Harnpshire, obtendo sua

primeira vitória rui Fórmula Indy José Dirceu

Rio 589^ 5000
(021)800-4613
(021) 589-5000

Rio 589-9922
(021) 80(V4613

Tyson está sob suspeita
Loudon, EUA — AP

Sâo Paulo tem 100

feridos em briga
Mais de 100 pessoas ficaram

feridas na briga generalizada
que envolveu cerca de três mil
torcedores do São Paulo e do
Palmeiras, ontem, no Estádio
do Pacaembu, após a final da
Supercopa de Futebol Júnior.

Fluminense ganha
e é o líder isolado
O Fluminense assumiu a li-

derança isolada do Grupo B
do Campeonato Brasileiro ao
derrotar o Criciúma por 1 a 0.
ontem à tarde, em Laranjei-
ras. O gol foi de Aílton, aos
21 minutos do segundo tempo.

Assinatura JB (novas) QJ1
Outros ostadosteidades (DOQ).^f
Atendimento ao assinante....^
Classificados  ®
Outras praças (DDG) ®

Público dá prêmio
a filme brasileiro
Um filme chileno venceu o Festival de
Gramado, mas a produção brasileira
Felicidade ê... levou o prêmio do júri
popular. (Página 1)

Bienal do Livro

virou shopping
No primeiro fim de semana da 7a Bienal
do Livro — que transformou o Riocentro
em verdadeiro templo de consumo —, o
poeta Ferreira Gullar foi um dos amigos
que fez questão de abraçar o casal Jorge
Amado e Zélia Gaitai (à esquerda), em

a uma fila de cerca de mi! pessoas,
que esperas am seus autógrafos. (Pág. 1)

ópera é
criticada
A montagem de Im
Trariam no Municipal
decepciona pelo
cenário, considerado
de mau gosto (Pág. 3)
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Dirceu (C) recebeu apoio de Lula e Hamilton, depois de ser criticado por receber verba de empreiteira

PORTO

SEGURO
E SUL DA

BAHIA TOTAL

8 DIAS. Viajem em ônibui de luxo com poltronas redlniveis, no
mata completo roteiro peto Sul da Bahia: fbrto Seguro, Cabrílla,
Coroa Vermelha, Itamaraju, Falêilas, Prado, Alcobaça, Caravelas,
etc. Rejreno via Vitória. Hoipedagem no excelente Hotel Praia
do Prado c no Coita Esmeralda cm Porto Seguro (amboi
Padrão <?). 7 noite» em hotel, 7 caféi da manhã e 8 refeições.

R$ 3 2 2, à vista ou A x RS 94,
t DIAS. Ônibus de luxo com poltronas redinávers, pela rodovia do
Sol, Gu«rap«H « Vitória êté Prtdo. Hosotdc-K no m*rs charmoso
hotel da Bahia, frente à praia. Visitas a AJcobaça, Caravelas, Faltsias
e Torofio. 7 noites trn Kotcl, 7 cafés da manha « 8 refeições.

NOTEI

PRAIA co

PRADO. R$
Pregos por pessoa em apto. dupl

, à vista ou A x R$ 89,
válidos para safdas em agosto.

DIVERSAS SAÍDAS
SEMANAIS

CONSULTE O
SEU ACENTE DE

VIAGENS
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ROSANGELA BITTAR

Moderados voltam a controlar PT

^ Dirceu é eleito presidente em clima de tumulto e chora ao ouvir acusação de radical
Guarapari — Lalo de Almeida -

JORGEMÁR I í I IX
GUARAPARI. ES — Os grupos

moderados do PT elegeram ontem
o ex-deputado José Dirceu para
substituir Luiz Inácio Lula da Silva
no presidência do partido e retoma-
ram a maioria no Diretório Nacio-
nal, controlado há dois anos pelas
tendências radicais. Mas a eleição
de Dirceu foi uma das mais difíceis
etapas dos 15 anos de vida do PT.
O plenário do Encontro Nacional,
com cerca de 400 delegados com
direito a voto, estava dividido entre
radicais c moderados e a votação
transcorreu em clima de tumulto,
palavrões e agressões mútuas. A
disputa acirrada motivou o econo-
mista César Benjamim a fazer acu-
sações a Dirceu, quando defendia,
ao microfone, a candidatura do ex-
secretário de política agrária do PT,
Hamilton Pereira, indicado pelos
radicais.

"Dirceu teve parte de sua candi-
datura financiada, dentro da lei, pela
construtora Norberto Odebreclit",
disse Benjamim, detonando uma
bomba no plenário. Alguns "compa-
nhèiros" partiram para cima dele e,
por pouco, não transformaram o en-
contro num ringue de boxe. Foi pre-
ciso que Lula o protegesse. O sena-
dor Eduardo Suplicy subiu à tribuna
c. com o dedo em riste, perguntou:"Você veio aqui para acabar com o
partido?" Em poucos minutos, o ce-
nário era um misto de ódio e choro.
Dirceu. a deputada Telma de Souza
(SP), o secretário-geral Gilberto Car-
valho e muitos outros caíram em
prantos diante da cena. Benjamin te-
ve que se refugiar atrás da tribuna
para fugir tias ameaças de agressões
físicas.

A frase de Benjamim deixou a
esquerda perplexa c a direita atôni-
ta. Seus companheiros da ala radi-
cal ficaram surpresos e garantiram
que a acusação, considerada uma
baixaria na disputa entre tendên-

cias, partiu da cabeça do economis-
ta. "Isso só mostra que o PT preci-
sa mudar radicalmente suas rela-
çòes internas irracionais e tirar o
ódio de dentro do partido", afir-
mou Dirceu. indignado. "Um 

par-
tido não pode ter tantos tabus",
reagiu Benjamim, quando ainda es-
fava refugiado atrás do palco. Per-
guntado se estava arrependido de
criar tamanha confusão, respon-
deu: "Vou 

pensar."
Dirceu loi eleito com 214 votos

contra 1S2 de Hamilton Pereira.
Dezesseis petistas votaram em
branco. O nome de Hamilton sur-
gm depois que as tendências radi-
cais, unidas no grupo Opção de

Esquerda, fracassaram na tentativa
de lançar a candidatura do ex-de-
putado Plinio de Arruda Sampaio
(SP), ligado aos setores católicos do
partido. Os radicais então, depois
de quase um dia inteiro de reunião
a portas fechadas, optaram por ou-
tro nome lixlit. A tática de buscar
pessoas de imagem moderada não
deu certo. A "esquerda do PT" saiu
debilitada do episódio, depois de
comandar o partido por dois anos.

Após a brigalhada no plenário,
o próprio Hamilton teve que subir
à tribuna para negar tudo o que
César Benjamim havia dito. Fez
milhões de elogios a Dirceu. O de-
putado Arlindo Chinaglia (SP),

também opositor de Dirceu, foi
obrigado a fazer o mesmo. É que
Benjamim esquecera que Chinaglia,
como presidente do FT paulista na
eleição de l14. foi o responsável pels
finanças da campanha de Dirceu
para governador.

O encontro terminou com um
grande choro de contrição. "Se não
tivesse apresentasse minha çandida-
tura, não haveria essa disputa, mas
seria falso, pois não haveria unida-
de depois", disse Hamilton. "Preci-
samos restabelecer as relações in-
ternas", afirmou o deputado esta-
dual Rui Falcão (SP), que saiu do
encontro com seu grupo próprio,
sem se aliar a tendências, mas, pa:
radoxalmente, criando mais uma.

Partido ainda

está dividido
GUARAPARI, ES — A votação

para o novo Diretório, Nacional
do PT mostrou que o partido con-
tinua dividido. Individualmente,
o grupo Opção de Esquerda, dos
radicais, obteve mais votos. Mas a
aliança da Articulação, o grupo
de Lula e Dirceu, com outras ten-
dências moderadas, permitiu a
conquista da maioria na direção
partidária. A chapa da esquerda
obteve 189 votos (46.21%), en-
quanto a Articulação teve 164 vo-
tos (40,34%). A tendência Demo-
cracia Radical, liderada pelo de-
putado José Genoino (SP) e alia-
da da Articulação, teve 31 votos
(7.58%). O grupo do deputado
estadual Rui Falcão (SP), que
também apoiou Dirceu, conse-
guiu 24 votos (5,8%). Houve três
votos em branco e dois nulos.

Os cerca de 400 delegados de-
adiram também abrir mais uma
vaga no Diretório Nacional, que
passou a ter 85 integrantes, para
Lula. que não precisou disputar c
ganhou uma cadeira no diretório
quase por unanimidade. (J.F.)

Aos 4l) anos, o paulista José
Dirceu conquista o cargo mais alto
no PT para coroar uma militància
das mais significativas para a legen-
da. Foi deputado estadual e federal,
e secretánò-geral do partido. Na
Câmara dos Deputados, marcou
presença com denúncias de corrup-
çào no governo Collor. Foi candida-
to a governador de São Paulo, no
ano passado, e deu ao PT uma de
suas melhores votações, com 2 mi-
lhões de votos. Dirceu, que assume o
partido o desafio de tirá-lo das dispu-
tas internas, falou ontem ao JOR-
NAL IX) BRASIL. Abaixo, ospnn-
cipais trechos da entrevista.
Partido dividido

"A disputa cresce porque o PT
não está na ação, na sociedade.
Precisa sair da agenda ideológica.
Precisa cumprir a resolução desse
encontro. Apresentar reforma tri-
butária, cobrar recursos do gover-
no para a saúde. O que precisava
ocorreu: mudou a direção."

Alianças eleitorais
"Esse encontro foi muito claro

em aprovar, por ampla maioria.

"A DIREÇÃO MUDOU"

que o partido precisa ampliar a po-
lítica de alianças. Deve incorporar
o PDT. setores do PSDB, PMDB,
descontentes com a política liberal
do presidente Fernando Henrique
Cardoso. Existe no PT uma vonta-
de. uma determinação para gover-
nar com outros partidos, como já
está acontecendo nas cidades admi-
nistradas pelo partido e aqui. no
Espirito Santo. O PT quer que seja
assim, não pode existir o governo
de um partido só. A sociedade bra-
sileira é múltipla, complexa."
Novo comando

"É 
preciso seguir o exemplo que

o Lula tem dado, de desprendimen-
to. E colocar as instâncias do parti-
do para funcionar, em detrimento
das tendências. O caso da Paraíba
(onde houve fraude nos encontros
municipais) chegou até aqui porque
não foi cortado na raiz. Porque se
deixa prevalecer no partido a viola-
çâo das regras. As instâncias do
partido pararam de funcionar. O
Diretório Nacional não deu quó-
rum nas últimas duas reuniões.
Tem que fazer valer a vontade da
maioria. Não se pode deixar a dis-

puta proliferar. Aqui foi assim, o
plenário interveio no diretório da
Paraíba e cassou os delegados. A
maioria quer o PT ético."

Lideranças
"Foi muito importante a com-

panheira Erundina voltar ao Dire-
tório Nacional. E o Plinio de Arru-
da Sampaio, a Benedita da Silva.
São lideranças da sociedade. Nos
queremos criar os fóruns de prefei-
tos e governadores, nos aproximar
da intelectualidade, atrair todo
mundo. É preciso também tirar o
caráter paulista do PT."

Crise de crescimento
"A atual crise do partido é de

crescimento. Quem diria que o PT
governaria dois estados hoje? E
preciso impedir que o PT deixe de
ser um partido de massa. Tem que
voltar à política micro, reaproxi-
mar da base. ü PT não pode se
fechar na sua disputa interna. Ele
foi criado para representar a socie-
dade. Não pode negar isso, porque
ele está se matando. Tem também
que assumir que é governo e mos-
trar isso."

COISAS DA POLÍTICA

Só o 
presidente 

não

quer 
mudar o Planalto

Do 
governo Fernando Henrique e seu modelo admi-

nistrativo, o que tem sido colocado mais à prova,
até aqui, é o funcionamento do Palácio do Planalto.
Constatou-se que a Presidência da República estava orga-
nizada de maneira inadequada logo no segundo mês de

gestão, quando o presidente se envolveu pessoalmente
num bate-boca com Luís Adelar Schuer, da Anfavea, cm
torno do IPI para o carro popular. De lá para cá, foram
inúmeras as vezes e variados os assuntos em que sua
interferência foi necessária por omissão de seus ministros.
Há dez dias que, em tempo integral, inclusive nas horas
da madrugada, o presidente da República se dedica a um
único e exclusivo problema, o do Banco Econômico.

Alguns de seus assessores, certamente os que com ele
mantêm relações de amizade e por isso desejam preserva-
lo até fisicamente, revoltam-se com a falta de estrutura

para o exercício da Presidência. Fernando Henrique, por
esta avaliação, esteve c estará sozinho em qualquer em-

preitada, pois lhe falta o básico. No caso, ministros
atuantes c competentes, um Gabinete Civil com função

política, uma equipe de apoio técnico e jurídico localizada
em gabinete mais próximo.

Houve quem, em meio à crise, se lembrasse até do

professor Carvalho e do técnico Gravatinha, dois funcio-
nários que fizeram história recente na Presidência da
República, o primeiro no apoio á Casa Civil, o segundo á
Casa Militar. Eram encarregados de remocr os problemas
em todas as suas lecmcalidades, como definiam, enquanto
os chefes faziam a coreografia política arrematada depois

pela decisão do presidente.
A Casa Civil, em vários governos, mesmo em perío-

dos de ministros fragilizados pela força das lideranças
do Legislativo, nunca deixou de decantar as questões
que ali repousavam por um dia ou dois, até para evitar

precipitações ou mal-entendidos. Nesta administração,
a Casa Civil não tem nenhuma atribuição política,
limitando-se a coordenar a execução do programa de

governo.
Está implícito, também, nas avaliações feitas sobre a

exposição do presidente em mais este caso, que enfren-
tou pessoalmente a crítica dura ao ministro da Fazen-
da. Durante três longos dias da semana passada, no
auge da primeira grande crise política do governo,
entrelaçada com uma questão econômica de grande
complexidade, o ministro cumpria compromissos for-
mais em Buenos Aires.

As providências tomadas depois da volta de Pedro
Malan ao Brasil só comprovam a falta que o presidente
estava sentindo dele e dão razão aos assessores do
Planalto quando criticam o ministro pela ausência.
Fernando Henrique criou, ao lhe entregar a coordena-
ção das soluções para o Banco Econômico, já no final
da semana, uma instância de negociação que não só

precede como preserva o árbitro.

A necessidade de ter mais uma pessoa, mais um estágio
ou mais uma máquina de consultas, porém, é uma ques-
tão que. no governo, apesar da falência prematura do
sistema atual, está sendo relegada. Não porque o caso do
Econômico seja. no fundo, um caso do sistema financeiro
e. por isso. do Plano Real, o que o jogaria inevitavelmente
nos braços do presidente da República, como tem argu-

^oniatlTrrrl^THUtts-pot^ o funcionamento do Planai-
to, hoje, resulta de uma adaptação do presidente áir
personalidades-que o cercam e assim deve continuar.

Antes de assinar a reforma administrativa que deu o
desenho inicial ao seu governo. Fernando Henrique dis-
cutiu vários modelos de Presidência. Em determinado
momento, chegou a pensar em ter no Planalto três instân-
cias. Um Gabinete Civil, com as tarefas de coordenação

política. Uma Secretaria de Planejamento, para coorde-
nar as ações de governo. E uma Secretaria de Governo,
sem status de ministério, para funcionar como chefia de

gabinete.
A escolha dos nomes que comporiam o primeiro eseaf

lão determinou o desenho que prevaleceu para o Planalto.
Estando José Serra no Ministério do Planejamento, o
presidente abandonou a idéia de instalar na Presidência
uma secretaria que, era fatal, teria choques frontais com o
ministro. Com o perfil de Clóvis Carvalho, escolhido para
o Gabinete Civil, o cargo foi transformado automatiea-
mente, localizando-se ali a coordenação de projetos. A
Eduardo Jorge Caldas foi atribuída, então, a Secretaria
Geral da Presidência, que reúne um pouco das tarefas de
gabinete, de administração interna e de contatos com o
Parlamento. Carvalho e Jorge são, desde o início, a base
do Planalto e do exercício da Presidência.

Para os que conhecem Fernando Henrique, não se
trata de medir o que fez mais o que falta até agora, se foi a
ação política do ministro da Casa Civil ou a ação compe-
tente do ministro da Fazenda. Até porque o presidente,
que não proibe constatações, tem se deparado com um
consenso, o que atesta a ineficiência do Planalto. Dispôs-
to a encarar sozinho cada caso, mesmo reclamando,
Fernando Henrique não quer mudar o modelo.

O fim <1p mn militante

GUARAPARI. ES — Considera-
do um quadro de modesta rele-
vância dentro do partido. César
Benjamin. 41 anos. encerrou on-
tem sua carreira no PT. Certa-
mente, o choro do plenário será
também o seu, hoje, depois de
analisar seu erro. Preso durante a
ditadura militar, quando ainda
era menor de idade. César ganhou
o apelido de Menininho. Seu caso
comoveu a comunidade interna-
cional. Quando foi libertado, exi-
lou-se. Economista e autor de te-
ses sobre Ciências Políticas, sua
atuação no PT se restringe à reda-
çào de textos e à militància inte-
lectual.

No último Encontro Nacional,
há dois anos, César Benjamin foi

um dos principais articuladores
da formação de maioria para a
ala radical. Apesar de dizer que
não é ligado a nenhuma tendência
interna, César é bastante próximo
da Hora da Verdade, que integra a
Opção de Esquerda. Nos últimos
anos. César vinha conquistando
maior destaque na direção do PT,
até ontem comandado pela maio-
ria radical. Era certo que ele iria
integrar a Executiva Nacional an-
tiga. mas foi substituído por José
Luiz Fevereiro. Depois de um
problema de saúde, voltou a atuar
com mais força e integra o Dire-
tório Nacional. Casado, atual-
mente é dono de uma editora, no
Rio, em sociedade com a mulher e
um amitjo. (J.F.)

Erundina está de volta

GUARAPARI. ES — O 10° En-
contro Nacional do PT marcou a
volta da ex-ministra Luiza Erun-
dina à direção .do partido. Erun-
dina foi convidada a integrar o
Diretório Nacional por telefone.
O deputado federal Eduardo Jor-
ge (SP) e o ex-prefeito OIimo Du-
tra. de Porto Alegre, conversaram
com Erundina e receberam sinal
verde para articular a entrada de-
Ia na disputa.

A ex-ministra da Administra-
ção Federal e ex-prefeita de São
Paulo só fez um pedido: que seu
nome não fosse iançado por ne-
nhuma tendência especifica.
Erundina entrou na chapa da De-
mocracia Radical, grupo liderado
pelo deputado José Genoino. A
Articulação também tentou in-
cluir o seu nome na chapa, mas
não obteve consenso entre aqueles
que lá estavam escolhidos. (J.F.)
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PORTO

SEGURO
PAH0RAMIC0.

6 DIAS. Viagem em super-confortável Ônibus de lu»o com
poltronas;lclto, ar cond., toalete, TV a cores. Hospedagem no
Hotel Descobrimento (Padrão 3*). Tour histórico e visita à
Passarela do Álcool. Show de lambada. ! dias livres para
pttselot opcionais. 4 noites em hotel, 4 cafés da manhã e
5 refeições.

3, à vista ou A x R$ 67,R$

9ET

1

D



JORNAL DO BRASIL POLÍTICA E GOVERNO
SEGUNDA-FEIRA. 21 DE AGOSTO DL W5 *3

Solução 
para 

o Econômico sai esta semana

m Governo negocia com grandes bancos privados e reitera que

operação não envolverá 
"nenhum 

centavo" do dinheiro público

0 ministro da
Fazenda, Pedro
Malan, irá se reu-
nir hoje á tarde
com o secretário
de Fazenda da
Bahia, Rodolfo
Tourinho, e técnicos do Banco
Central (BC) para relatar os encon-
tros que teve com os maiores ban-
queiros privados do país— Brades-
co. Itaú, Unibanco. Bamerindus,
Real e Nacional —. no Rio, duran-
te o fim de semana.

O direlor da área internacional
do BC, Gustavo Franco, garantiu
ontem, no entanto, que 

"nenhum

centavo público será usado nessa
nova tentativa de socorrer o Eco-
nômico". Ele disse que a decisão
partiu do próprio presidente da
República. Fernando Henrique
Cardoso: 

"A ordem expressa dele
e não colocar dinheiro público no
Econômico.".

Por conta disso, explicou Fran-
co. o dinheiro gasto pelo Banco
Central (cerca de RS 13 milhões)
para honrar compromissos do Eco-
nômico em Nova Iorque nos dois
dias posteriores á intervenção será
descontado de ativos do próprio
banco. Segundo Franco, as opera-
çoes de exportadores realizadas pe-

Arnildo Schulz — 10/1/95
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Franco: BC recuperara pastos

lo Econômico cobriram esses gas-
tos. "O volume é significativo."

0 diretor do BC também reba-
teu ás criticas de que a instituição
demorou a efetivar a intervenção, o
que permitiu grande volume de sa-
ques antes do anúncio oficial da
decisão. "A intervenção ocorreu no
momento certo", disse. Franco, que
preferiu não comentar a crise poli-
tica provocada pelo episódio. Ele

acredita numa solução que não
passe mais pelo apoio de grupos
privados, como Odebreclit e Maria-
ni, ou pela estadualização. mas pe-
los bancos privados.

Ontem, em Salvador, o senador
Antonio Carlos Magalhães (PFL-
BA) se reuniu com os parlamenta-
res da bancada baiana no Congres-
so para avaliar a situação. Todos
apostaram nos resultados das nego-
ciações de Malan com os banquei-
ros privados.

O governador baiano, Paulo
Souto, disse que no fim de semana
acompanhou por telefone as nego-
ciações conduzidas pelo ministro
Malan, no Rio, e que espera que
seja encontrado um grupo finan-
ceiro forte para assumir o controle
do banco. Com este suporte, o go-
verno da Bahia faria uma grande
campanha para que a população
do estado aumentasse seus depósi-
tos e. numa segunda etapa, com-
prasse ações do banco. O governa-
dor descarta a possibilidade de que
algum grupo privado baiano assu-
ma o Econômico. O empresariado
do estado partiparia do esforço de
salvação do banco em apoio a um
grupo mais forte, que o ministro
Malan e os técnicos do governo
estão tentando encontrar.

Negociação deixa Souto otimista

I LRNANDO THOMPSON
O governador da Bahia. Paulo

Souto, acredita que o ministro da
Fazenda, Pedro Malan, tenha con-
seguido neste último fim de semana
encontrar novas alternativas para o
Banco Econômico junto aos maio-
res banqueiros privados do pais.
IIni entrevista pelo telefone ao
JORNAL DO BRASIL ontem, o
governador se mostrou otimista e
confiante de que os encontros de
Malan com os representantes dos
bancos Nacional, Itaú, Bamerin-
dus. Real. Unibanco e Bradesco re-
sultem de fato na terceira via. que
resolva a crise gerada com a inter-
venção do Banco Central (BC) 110
Econômico.

O governador revelou que no en-
contro que teve com Malan na últi-
ma quinta-feira, em Brasília, "ficou

acertado que o ministro faria essa
rodada de negociações neste último
fim de semana". Sobre a possibilida-
de de o governo llexiblizar as rcgrás
dos depósitos compulsórios em troca
da ajuda dos bancos privados para

salvar o Econômico. Paulo Souto
disso que não discutiu com Malan os
detalhes técnicos da operação. "Isso

llca por conta do governo, ü que
queremos é uma alternativa que ga-
ranta os depósitos dos aplicadores-

Paulo Souto disse que hoje o
secretário de Fazenda da Bahia,
Rodolfo Tourinho, vai a Brasília
conversar com o ministro Malan
para saber os primeiros resultados
da rodada de negociações com os
bancos privados. O encontro será
no Ministério da Fazenda e terá a
participação do presidente do Ban-
co Central. Gustavo Loyola.

Kstadualização — Sobre a
proposta do governo da Bahia para
a estadualização do Econômico,
que Paulo Souto chama de desa-
propriação de ações, a idéia teria
sido apresentada num primeiro mo-
mento e era para durar por pouco
tempo, até que fosse encontrado
um novo dono para o banco. "Mas

isso não é fundamental. A lei não
exige que o Econômico seja esta-
dualizado para ter direito ao regime

de administração especial temporá-
ria (Raet). o que daria ao banco os
mesmos direitos que foram dados
ao Bunespa e ao Banerj'* diz. Sou-
to acha que se essa solução seria a
mais fácil, uma vez que a Bahia não
dispõe dos RS 1.8 bilhões que o BC
exige como garantia para permitir
que a estadualização.

O governador di/ que è vital
para a economia da Bahia que seja
encontrada rapidamente uma solu-
ção para o impasse. Esta semana
Souto começa a conversar com em-
presários baianos para forma um
ptH>l de possíveis interessados em
participar da compra do Econômi-
co. Também nos próximos dias. o
governador criará uma comissão de
técnicos que irá acompanhar as ne-
gociações com a equipe econômica.
"Vou botar um peso pesado para
cuidar disso". Segundo um assessor
do governador, o Econômico é
muito importante para a economia
baiana. "Ele é o nosso Banerj".
resume.

Mareello defende o presidente

l-AHIANA SOBRAL

O governador Mareello Alencar
defendeu ontem o apoio total dos
governadores do PSDB aos projetos
de reforma admistrativa e tributária
que o presidente Fernando Henri-
que Cardoso enviará ao Congresso.
"Não 

podemos ficar de longe. O
presidente precisa sentir que c
apoiado por suas bases", disse^lat

_^4l0T-Hernà0Tuõiriúj^ mas
condenou os membros do partido
que criticaram publicamente o go-
verno nos últimos dias. Mareello
destacou que não é contra as eriti-
cas, mas acha que elas devem ser
feitas no âmbito interno do partido."Condeno 

quem se colocar nu-
ma posição individual e sair na
frente, sem respeitar a liderança do
presidente. Isso é ruim. Não se po-

de sair apressado, oportunistica-
mente, na frente dele", comentou,
ressaltanto que o presidente é "con-

fiável e a maior liderança do parti-
do". Para o governador do Rio, a
união dos tucanos é fundamental,
especialmente nesse momento. "Te-

mos de assumir a posição de defesa
dele (Fernando Henrique) e da re-
forma. Ou se^gçnRjiíinde-no-Brtr^

-sihiuxslámos ai pastando", disse.
"Refrigério" — Embora te-

nha ficado ao lado do presidente
por quase cinco horas no sábado,
durante a visita de Fernando Hen-
rique à Academia Militrar das
Agulhas Negras, em Resende, o go-
vernador disse não ter conhecimen-
to da reunião que o Palácio do
Planalto deverá promover quinta-
feira com todos os governadores

sobre as reformas. "Não falamos
sobre isso. Estou esperando que se-
jamos informados a respeito dos
projetos, conforme foi combinado
na reunião de Belo Horizonte."

Apesar do crise entre o governo
federal e o senador Antônio Carlos
Magalhães (PFL-BA) por causa do

Jiancij-EconômiavMarcello garan
tiu que a conversa com o presidente
em Resende girou em tomo de te-
mas amenos. Segundo ele. Fernan-
do Henrique não demonstrou preo-
cupação ou medo de enfrentar o
momento. "O 

presidente acha que
tem de enfrentar não só essa crise,
mas outras também. Ele está muito
seguro de si", contou Mareello, pa-
ra quem a viagem do presidente á
Resende, onde se hospedou na bu-
cólica Penedo, foi um "refrigério"

para Fernando Henrique.

Sôo Paulo — Hèlvio Romero

ÍP&3 .

O temperamento conciliador de Fernando Henrique também ficou patente na divisão do ministério

Cardoso evita dizer 
'não'

¦ Mas seu 
'sim'

sempre poderá

significar talvez

LU A1KOF IL1MAR FRANCO

BRASÍLIA 
— Na sexta-feira,

trés deputados do PFL baia-
no — o presidente da Câmara dos
Deputados. Luís Eduardo Maga-
lhâes. o vice-líder do governo. Be-
nito Gama, e Heráclito Fortes —

percorriam os principais escrito-
rios financeiros de São Paulo em
busca de parceiros para reabrir o
Econômico. A cena contrastava
com a imagem vitoriosa que o
grupo exibia há uma semana,
quando entendeu que a solução
para o banco, pela via da estadua-
lização, significava a entrada de
dinheiro do Tesouro no negócio.
O que parecia ter sido um sim do
governo aos baianos em questão
de horas estava mostrando ser. na
realidade, um não.

É um engano que tem se repe-

tido muito em Brasília. Há cerca
de um mês, o ministro da Saúde,
Adib Jatene. gargalhava de satis-
fação em seu gabinete, comemo-
rando uma vitória sobre a equipe
econômica. O presidente havia
concordado com a criação da
Contribuição sobre a Movimen-
tação Financeira (CMF), que so-
lueionaria a crise de recursos em
seu ministério. Na sexta-feira, ás
vésperas do envio da proposta de
reforma tributária ao Congresso,
o governo ainda não havia decidi-
do se a CMF integraria o projeto.

São duas demonstrações recen-
tes do estilo de arbitragem de con-
flitos utilizado pelo presidente
Fernando Henrique Cardoso. Sob
pressão, ele é flexível o bastante
para 

'dizer um não que pode ser
entendido como sim, ganhando
tempo para fazer prevalecer sua
vontade.

Outro exemplo dos dotes de
negociador do presidente ocorreu
logo no início do governo, em
plena guerra entre partidos na di-

visão dos ministérios. O PMDB
jogava todo seu peso para ter o
ministério da área regional do go-
verno. Os tucanos cearenses se de-
penavam para impedir que os pe-
medebistas controlassem este se-
tor vital na distribuição do di-
n h e i r o público. Por fim,
Fernando Henrique deu a Secre-
taria de Desenvolvimento Regio-
nal a Cicero Lucena, do PMDB
da Paraíba, Derrota dos tucanos?
Pois a secretaria de Lucena ficou
subordinada ao ministro do Pia-
nejamento, José Serra.

Na polêmica reforma tributa-
ria. Fernando Henrique disse um
sim meio não aos governadores. A
proposta é cuidadosa a ponto de
compensar todas as perdas que os
governadores possam ter, a curto
prazo, com a reforma. Porém, os
técnicos conseguiram manter, no
texto, um principio que mudará o
equilíbrio entre as rendas dos es-
tados industrializados e os do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
com ganho para esses últimos.

Um domingo

fora de cena
SÃO PAULO — Depois de uma

semana tumultuada, em razão dá
crise no Banco Econômico, o pre-
sidentè Fernando Henrique Car-
doso preferiu deixar a agitação de
Brasília de lado e passar o fim de
semana em São Paulo. Fernando
Henrique desembarcou na cidade
no final da tarde_de..sábado,-de--

Crise não afeta reforma

pois de visitar a Academia Militar
das Agulhas Negras, em Resende
(RJ) e foi direto para o seu apar-
lamento, em Higienópolis, zona
central de São Paulo, onde era
esperado pela mulher, D. Ruth.

Fernando Henrique recusou
todos os pedidos de entrevista, e
só concordou em posar para foto-
grafias. Às 15h de domingo, de-
pois de almoçar com a filha, Bea-
triz. Fernando Henrique embar-
cou para Brasília.

BRASÍLIA — A crise detonada
entre o PFL baiano e o presidente
Fernando Henrique Cardoso, que
teve como estopim a intervenção no
Banco Econômico, não vai atrapa-
lhar a aprovação da proposta de
reforma tributária do governo. A
avaliação é do líder do governo no
Congresso, deputado Germano Ri-
uottoJJMDB-R-S).-ao-argumenuír
que tanto a reforma tributária co-
mo a administrativa contam com o
aval dos parlamentares, governa-
dores e prefeitos."Nessas duas reformas é muito
mais fácil se construir o entendi-
mento porque as diferenças são
apenas de conteúdo", disse Rigot-
to. "Não vejo como a questão do
Econômico, que criou problemas
de descontentamentos localizados
aqui e ali. venha a criar problemas
na aprovação da reforma tributá-
ria. Se fossem as emendas da Or-

dem Econômica, que quebravam
monopólios, ai sim teríamos pro-
blemas na sua aprovação".

A emenda constitucional da re-
forma tributária será enviada ama-
nhã ou, no máximo, na quarta-feira
para o Congresso. Hoje, Fernando
Henrique Cardoso dá entrevista co-
letiva explicando os detalhes da re-

Tõrma tributária e, na próxima
quinta-feira, almoça com governa-
dores para comemorar o envio da
proposta ao Legislativo.

Quanto á reforma administrati-
va, que tem o apoio maciço de go-
vernadores e prefeitos, o governo
optou por encaminhar a emenda só
daqui a dez dias, depois que as
discussões sobre a reforma tributá-
ria estiverem mais adiantadas.
"Mas, 

pode ser até que o Congres-
so vote antes a reforma administra-
tiva", observou o lider.

Fedetista defende união da 

'"esquerda 
esclarecida

Freire está otimista
NILSiiN Mi l LO

CURITIBA — O prefeito de Curi-
tiba. Rafael Greca (PDT), afirma
que é preciso ocupar com uma nova
legenda o vácuo político entre o
PSDB e o PT, assunto que motivou
uni encontro neste fim de semana
entre o governador paraense. Jaime
Lerner t PDT), e o senador Roberto
Freire (PPS-CE). Greca imagina
um novo partido formado pelo que
ele chama de esquerda esclarecida."O Brasil merece este novo projeto.
Não podemos ficar a vida inteira
esperando que o Lula seja o nosso
messias", afirmou o prefeito, lem-
brando que considera o governador
do Paraná um candidato natural às
próximas eleições presidenciais.

Mais comedido. Jaime Lerner
evitou ontem falar em formarão de
novo partido, afirmando que o en-
contro com o senador pernambuca-
no no sábado de manhã, em

Curitiba —. "foi conseqüência de
uma agenda política muito nervo-
sa". Ele admitiu, contudo, que o
pais deve caminhar, a partir de ago-
ra. para uma redução do número de
legendas e que a perspectiva da re-
forma politico-partidária apressa
esta discussão. Lerner disse qtie.
neste sentido, também já teve con-
vtjfsas com o governador do Rio
Grande do Sul. Antônio Britto
(PMDB), e vai continuar procurai)-
do outras lideranças.

Alianças — "È um momento
de se repensar. Existem muitos par-
tidos hoje no pais. Devemos afuni-
lar as correntes e. e claro, a social-
democracia ou esquerda democrati-
ca deve retomar as possibilidades
de alianças", disse o governador,
com evidente cuidado para não
criar constrangimentos no PDT.

No sábado, durante almoço

com jornalistas, o prefeito Rafael
Greca foi franco ao comentar a
situação do presidente nacional
do PDT. Leonel Brizola. diante da
possibilidade de criação de um
partido de centro-esquerda. "Pes-

soas inteligentes nunca desprezam
um novo caminho. Temos um ca-
rinho muito grande por Brizola,
ele representa muito para nós,
mas precisamos trilhar nosso ca-
minho. Este novo partido pode
ate incluir o Bri/ola. só não que-
remos é tirar nada dele, porque ele
tem sua própria historia". Rafael
Greca. eufórico com a implanta-
çào dos ônibus biarticulados em
Curitiba no final de semana, defi-
niu como seria o novo partido:"Será tão moderno que cada
membro terá um lap top conecta-
do à Internet. Vai ser o partido lap
top"

Josemar Gonçalves — 01/12/94
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CURITIBA — O presidente Fer-
nando Henrique Cardoso sofreu
um duro golpe. Mas este golpe vai
ajudá-lo a superar uma aliança com
setores fisiológicos. A avaliação e
do senador Roberto Freire (PPS-
PE), para quem o episódio da esta-
dualização do Banco Econômico
marcará uma nova etapa do gover-
no. "Agora, o presidente terá a
chance de se libertar de uma aliança
com fisiológicos. Porque os politi-
cos que defenderam a esiadualiza-
ção do Econômico não são neolibe-
rais. mas fisiológicos. Representam
uma dite que sempre colocou o
Estado a seu serviço*?» disse Freire
em Curitiba, onde se reuniu com o
governador Jaime I erner

Folheando o recém-lançado A
era dos extremos — o breve século
20, do historiador inglês Eric Hobs-
bawn. Freire disse que o livro deve-
na ser lido por todos de esquerda
no pais. 

"E uma obra que nos ajuda
a entender os paradoxos do mo-
mento e a superar a crise de identi-
dade por que passamos." O sena-
dor acredita que a nova esquerda
que está surgindo a partir da crise
será o novo interlocutor de Fernan-
do Hennque Cardoso. "O diálogo
agora será com a esquerda, mas a
esquerda verdadeira", disse Freire,
criticando a postura de setores do
PC do B baiano que se aliaram a
Antonio Carlos no episódio do
Foonõmico (N M *
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DomPauio apóia investimento, mas consultará o conselho diocesano

Rede Vida de Televisão

quer 
ampliar o seu sinal

ei CNBB pede contribuição de R$ 1 milhão ao Rio e São Paulo
7otq Caitnoa HRJZeca Feitosa — 06/02/90

JOSÉ MARIA MAYRINK.
SÃO PAULO — A Rede Vida de

Televisão (RVT), lançada cm junho
com o apoio da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB),
pediu às arquidioceses do Rio de
Janeiro e de São Paulo que invis-
tam na instalação e ampliação de
estações retransmissoras para levar
seu sinal a maior número de teles-
pectadores e atrair anunciantes. O
investimento, considerado vital pa-
ra o projeto, deverá girar em torno
de US$ 1 milhão para cada cidade.
Em outras dioceses, a montagem de
emissoras menores custará cerca de
USS 300 mil.

"Várias empresas que compra-
ram e pagaram anúncios condido-
nam a veiculação à garantia de que
eles serão vistos no Rio e em Sao
Paulo", informou o presidente da
RVT, José Monteiro de Barros Fi-
lho. Uma delas è o Bamerindus,
que adiantou um empréstimo de
USS 1,2 milhão e até agora não
autorizou a divulgação de suas
mensagens. A emissora não aceita
publicidade de bebidas, cigarros e
mulheres seminuas. A imagem da
RVT, conhecida também como TV
Católica, é sintonizada em cerca de
50 municípios que já dispõem de
repetidoras, ou por meio de antenas
parabólicas e televisão a cabo.

Audiência — Essa estrutura
garante um público potencial de 20
milhões de pessoas, que triplicaria
com a expansão do sinal nas duas
maiores regiões metropolitanas do
país. São Paulo vai começar pelo
aumento da potência — de 1 mil
para 5 mil watts — da antena do
Canal 40. sinal UHF aberto, que
leva a imagem da Rede Vida só a
alguns bairros da capital. Numa
etapa posterior, a potência será am-
pliada para 30 mil watts. "No Rio.
teremos de instalar uma cadeia de
torres, no Sumaré e em outros mor-
ros, para atingir toda a cidade",
afirmou Monteiro. File está tentan-
do convencer a arquidiocese a
apoiar o empreendimento.

"Não 
queremos doações dos

bispos, mas sugerimos a compra cie
equipamentos que continuarão sen-
do propriedade cia Igreja", ressal-
vou o presidente da RVT. Montei-
ro argumenta que, se as dioceses
não fizerem uma parceria com a
emissora, o projeto de evangeliza-
ção eletrônica ficará comprometi-
do. Na semana passada, ele se reu-
niu com o cardcal-arcebispo de São
Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns,
para pedir ajuda. O cardeal mos-
trou-se disposto a jogar dinheiro na
TV Católica, mas quer discutir as
condições com o Conselho Econò-
mico da arquidiocese.

Monteiro informou que outros
bispos já aderiram ao projeto. Fio-
rianópolis acaba de instalar uma
retransmissora e o arcebispo de Be-
lo Horizonte, Dom Serafim Fer-
nandes de Araújo, está montando a
sua. "Em Curitiba, a responsabili-
dade será da Universidade Católi-
ca", adiantou o presidente da RV T.

Brasília e Porto Alegre também de-
vem inaugurar logo suas emissoras.
O Instituto Brasileiro de Comuni-
cação Cristã (lnbrac), que gerencia
a RVT, reivindica ainda a liberação
de 300 canais para cobrir capitais e
cidades do interior.

"Precisamos da concordância
política do governo de que o povão
tem o direito de ver a Rede Vida ,
disse Monteiro, cujo objetivo é co-
hrir todos os municípios do pais."Estamos chegando com 30 anos
de atraso, mas vamos conseguir is-
so em quatro ou cinco anos. se
corrermos a mil por hora", calcula.
Monteiro é o dono da TV Indepen-
dente, de São José do Rio Preto
(SP), a cabeça de rede da RVT. que
ele colocou à disposição da CNBB.

A grade de programação inclui a
celebração de uma missa no estú-
dio, a recitaçào do terço e noticias
das dioceses. Em 19% será lançado
um curso à distância de formação
religiosa.

O 
poder 

não muda

de mãos. Só de 
partido.

Vem aí a refonna política.
Você acredita?
Em Carta Capital deste

mês, nós mostramos que
um eleitor ainda não vale

um voto no Brasil.
E como isso torna impossível
a mais importante de todas

as reformas.
Outras relações ficam muito

claras em Carta Capital:
a TV a c/iIh) no Brasil
com grupos brasileiros
e multinacionais.
Outra: como vive, o que

pensa e aonde quer chegar

Marcos de Moraes, filho
de Olacyr de M oraes.

Mantenha as suas relações
com a inteligência:
leia Carta Capital de agosto.

Edição de aniversário com
artigos finos para cavalheiros.

Gentlemetís Quarterly é a revista que melhor vtste as
de conforto. lazer e expressão

pessoal no mundo. GQ esta encartada na edição de
aniversário de Carta Capital, em agosto. O assunto

principal e 11 ugh Graut, um cavalheiro que ganhou
O mundo com o marketing do escândalo. Alem dele, estão

nas páginas de GQ o elegante personagem Fred Astaitr,

o carro Jaguar, os atletas
Edinho, Gustavo Borges
e Douglas em ação de
temo e gravata, liom

gosto e hrteligfttàa não

podi m vir se/erradamente.

CartaX^CAMTAL
Um ano endereçado

à inteligência.

(«irta Editorial Ltdá. \ssinaturas: Central Carta dc Atendimento,
Tci: <0t I) 862-2255 ou pela Central Automatizada e Fax 24 Horas (011) 534-9388

TRE gaúcho
A Justiça eleitoral
gaúcha divulga hoje que
localidades do estado,
entre mais de 70.
poderão realizar
plebiscitos no dia 22 de
outubro, visando sua
emancipação como
municípios. O motivo é
que juizes e promotores
eleitorais descobriram

Imigrantes
ganham
paróquia
Os imigrantes da
América Latina e do
Caribe, que somam cerca
de 200 mil apenas cm
São Paulo, ganharam
uma paróquia pessoal na
Arquidiocese de São
Paulo. Instalada pelo
cardeal-arcebispo, Dom
Paulo Evaristo Arns, na
Igreja de Nossa Senhora
da Paz, no bairro da
Liberdade, a paróquia
não terá território
delimitado e poderá
atender a todos os
latino-americanos e
caribenhos da capital. "A
igreja servirá para
encontros e celebrações,
incluindo casamentos,
cujos processos correrão
aqui, independentemente
da residência dos
noivos", informou o
padre Cláudio
Ambrosio. responsável
pela paróquia. Além de
assistência espiritual, os
migrantes receberão
orientação profissional e
ajuda para regularizar
seus documentos. 10460

Ajuda ao
trabalho
do menor
A Comissão de
Trabalho da Câmara
deve votar esta semana
projeto de lei do
deputado Beto Mansur
(PPR-SP) que cria
incentivos para as
empresas contratarem
menores com idades
entre 12 e 18 anos. De
acordo com a proposta,
a empresa que
contratasse menores
receberia em troca a
isenção da contribuição
patronal devida á
seguridade social e o
abatimento do lucro
tributável pelo Imposto
de Renda, de
importância igual ao
salário pago, no
ano-base. para cada
adolescente aprendiz. U
projeto de lei assegura
aos menores duração de
trabalho de quatro
horas diárias e 24 horas
semanais, "compatíveis

com a freqüência à
escola", remuneração
correspondente à base
do salário mínimo
horário, 13J salário,
ferias coincidindo com o
recesso escolar, FGTS e
outros direitos.

define hoje emancipação
irregularidades em suspeita de
vários distritos que não
cumpriam a exigência de
ter no minimo 1.800
eleitores. Em Canudos,
por exemplo,
dificilmente ocorrerá
plebiscito, já que possui
apenas 1.830 moradores
e eleitores, dos quais 390
estão sob exame, por

irregularidades. Outro
local é Almirante
Tamandaré, onde já
foram excluídos 43
nomes e outros 327
estão sob exame, do
total de 1.917 supostos
eleitores. Atualmente
existem 427 municípios
no Rio Grande do Sul.

Curitiba renova seu
sistema de transporte
O sistema de transporte coletivo dc Curitiba —
capital que em pouco mais de uma década passou
de 700 mil para 1.5 milhão de habitantes —

ganhou mais 15 anos de vida útil, sem risco de
colapso, com a entrada em operação neste fim de
semana da frota de ônibus biarticulados. Os 66
novos veículos percorrerão a cidade num eixo
norte-sul, em faixas exclusivas de tráfego,
transportando 250 mil passageiros por dia. O
projeto, único no mundo, foi desenvolvido pela
prefeitura.10470

Avião de governador
*'é caso de polícia"
A Receita Federal decidiu transferir para a Polícia
Federal a investigação sobre o avião Marmud
Cameli, apreendido semana passada no Aeroporto
de Cumbica (SP), procedente de Miami, com um
enorme carregamento de eletrodomésticos
importados. "Esse avião é caso de policia , disse
um dos fiscais. O avião, um Boeing 727-200.
pertence à empresa do atual governador do Acre.
Orleir Cameli (PPR) e estava com autorização
vencida para operar no Brasil. 10480

Lista de Gregori

desaparecidos eu- - jÈÊk ' 
[

jas famílias terão
direito a receber indenização da União. "Por lorças
várias, o governo está optando por manter a rela-
ção de 136 nomes", disse DÁngelis, que se reuniu
sexta-feira com o chefe de gabinete do Ministério
da Justiça. José Gregori (foto). Depois que o proje-
to for aprovado pelo Congresso, será formada uma
comissão de sete pessoas com representantes da
sociedade civil e parentes de desaparecidos para
recolher outros nomes. Nesta lista poderão ser
incluídos os chamados "mortos em confronto",
que os militares hoje repudiam.

Trabalho terá hoje um
novo procurador-geral
Toma posse hoje o novo procurador-geral do
Ministério Publico do Trabalho, o advogado
paraense Luiz Roberto Pereira Coelho, 39 anos.
Nomeado pelo procurador-geral da República.
Geraldo Brindeiro, Coelho estará á frente do
ministério durante os próximos dois anos. A
posse será no auditório da Procuradoria
Regional da República, 1 Região, ás I7h. Coelho
pretende modernizar a instituição e. para isso,
pedirá um esforço conjunto dc procuradores e
sub-procuradprcs regionais, para agilizar o envio
dc processos ao Tribunal Superior do Trabalho.
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E um Iivro que contem a discussão dc 24 temas de relevância
nacional que foram isoladamente apresentados ao Congresso:
Previdência Social, Petróleo, Energia Elétrica, Concessãode
Serviços Públ icos. Saúde, Telecomunicações, Mineração, enfim,
lemas que continuam fundamentais para a sociedade brasileira.
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Acidente no

rio Negro

mata seis

MANAUS — O choque entre
duas lanchas de passageiros no rio
Negro, na noite de sábado, matou"
seis pessoas e deixou outras 13.
feridas. As duas embarcações —
Relâmpago e Ajato 4 — operavam
na travessia entre Manaus e a lo-
calidade de Cacau Pirera. Segun-.
do sobreviventes, elas viajavam
sem luzes de sinalização e se cho-
caram de frente.

Segundo a assessoria do Corpo
de Bombeiros, foram resgatados
seis corpos — três homens, duas
mulheres e uma criança. Apenas
um dos mortos havia sido identi-
ficado até às 15h de ontem, a
estudante Maria José Silva dc
Aquino, 24 anos. Segundo o Cor-
po de Bombeiros, é provável que
ainda estejam desaparecidos pelos
menos mais seis passageiros.

As duas lanchas, de 12 metros
de comprimento cada. estavam
cadastradas na Capitania dos
Portos mas não tinam autoriza- '

ção para transportar passageiros"
na travessia entre Manaus e Ca-
cau Pirera. Como as duas. cerca •
de outras 40 pequenas embarca--;
ções realizam o Serviço.

A travessia regulamentar é rea-
lizada por potentes e seguras bal-
sas do Departamento de Estradas
e Rodagem do Amazonas, que
nada cobram dos passageiros.
Mas muitos preferem pagar para
atravessar nas lanchas-deslizado-
ras por serem mais rápidas, levan-
do apenas oito minutos entre uma
margem e outra do rio Negro,
enquanto a balsa leva mais de 30
minutos.

O acidente de sábado é o sexto
com morte nos rios do Amazonas. ¦
No mesmo local, em janeiro pas-
sado, outra lancha que também
viajava com os faróis apagados ,
chocou-se com uma balsa durante
a travessia. Os dois únicos deu-
pantes da pequena embarcação
morreram. Em sete meses. 30 pes-
soas já morreram em acidentes de
barco no Amazonas.

A Capitania dos Portos infor-
mou que abriu inquérito para
apurar as causas do acidente -e.
deve divulgar o resultado em 30
dias. O Pronto Socorro Municipal
também informou que entre os 13 ;
feridos, ha apenas dois em estado
grave. Os outros 11 passageiros'
feridos devem ter alta durante a
semana.

Empresa

importa

alucinógeno

PORTO ALEGRE — A Secreta-
ria Nacional de Vigilância Sanitá-
ria do Ministério da Saúde esta £
investigando uma empresa do Pa- A
raná que está importando 30 to-$
neladas de óleo sassafrás, cujas
substância, o safrol, é usada na
elaboração de uma nova droga, o „
êxtase, alucinógeno que começou .
a entrar no Brasil.

Muito utilizado por estudantes
americanos e ingleses, o êxtase
(eestasy), segundo pesquisas rea-
lizadas em macacos, provoca a
deterioração de neurônios no cé-
rebro e atrofias musculares. As
revelações foram feitas pelo pró-
prio secretário nacional de Vigi-
lância Sanitária. Elisaldo Carlini.
após receber um "aflito telegra-
ma" do 1NCB. órgão internado-
nal da ONU para controle de dro-
gas.

A principal entidade mundial
nessa área cobrava do Brasil es-
clarecimentos urgentes sobre os
motivos de tão elevada importa-
ção do óleo pela empresa para-
naense e lembrava seu uso para a
elaboração do êxtase, cuja sigla
cientifica é MDMA.

As primeiras investigações, se-
gundo Carlini. mostravam que a
empresa paranaense não tinha re-
gistro junto aos órgãos públicos,
o que está sendo averiguado pelas
autoridades de Brasília e do Para-
ná. O nome da empresa não foi
divulgado.

Embora seja uma droga anti-

ga. de 1914. o êxtase virou moda
entre jovens americanos e cana-
denses e ingleses. Na Inglaterra se
fazem festas no campo em que
todos os jovens, homens e mulhe-
res. nus. consontem a droga, cujos
efeitos são semelhantes ao LSD
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prosseguimento do progrania, que teria dado a Saddam poderes extraordinarios na regiao
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Iraque 
quase 

testou bomba atômica em 91

Guerra do Golfo impediu o prosseguimento do programa, que teria dado a Saddam poderes extraordinários na região

Hfc*:. .
NELSON FRANCO JOBIM
Correspondonto

LONDRES — Faltavam apenas
três meses para o Iraque testar
sua primeira bomba atômica
quando começou a guerra do
Golfo Pérsico em janeiro de 1991.
afirmou o general Hussein Kamel
Hassan, um dos genros do presi-
dente iraquiano Saddam Hussein
que desertou para a Jordânia há
duas semanas. As declarações
surpreenderam especialistas do
Pentágono, do Departamento de
Estado, da CIA e do Conselho de
Segurança Nacional dos Estados
Unidos que estão em Amã inter-
rogando o ex-ministro da Defesa
e encarregado dos programas mi-
litares das Forças Armadas do
Iraque, revelou o jornal inglês The
Observei\

Se a aliança liderada pelos
EUA não tivesse derrotado o Ira-
que e ordenado o desmantelamen-
to dos programas de destruição
em massa, acrescentou o dissiden-
te iraquiano, Saddam Hussein te-
ria produzido a bomba atômica.
Assim, poderia consolidar a ane-
xação do Kuwait, dominar o Gol-
fo Pérsico, importante rota de su-
primento de petróleo para o Oci-
dente e o Japão e talvez até atacar
a Arábia Saudita, numa tentativa
de assumir o controle sobre 40%
das reservas mundiais de petró-
leo.

Hussein Kamel garantiu que
Saddam nunca abandonou a idéia
de conquistar o Kuwait, afirman-
do que o movimento de tropas no
Sul do Iraque em outubro passa-
do preparava uma nova invasão:
"Era 

para valer. Não estávamos
apenas fazendo manobras. Sad-
dam mudou os seus planos por-
que vocês reagiram imediatamen-
te," disse aos americanos.

Depois da Guerra do Golfo, os
arsenais e centros de pesquisas e
produções de armas do Iraque fo-
ram submetidos a uma fiscaliza-
çào intensa de técnicos das Na-
ções Unidas encarregados de
cumprir a Resolução 687 do Con-
selho de Segurança da ONU. Ela

exige a destruição dos mísseis de
médio alcance e das armas atômi-
cas, biológicas e químicas, asim
como dos programas de fabrica-
ção destes tipos de armas.

Os agentes e analistas de infor-
mações americanos estão surpre-
sos com a qualidade das informa-
ções que Hussein Kamel está re-
velando não apenas ao Ocidente
mas também a países como a Ará-
bia Saudita, que pediu a primeira
entrevista com o ex-ministro ira-

e militar aprovado pela ONU há
cinco anos, depois da invasão do
Kuwait em agosto de 1990. Rús-
sia. França, Itália e Alemanha de-
fendiam o fim do embargo, ale-
gando que Bagdá tem cooperado
com a ONU. Os acordos que esses
países vinham negociando através
de Hussein Kamel não valem
mais nada, não só porque ele de-
sertou mas também porque as
sanções devem ser mantidas.

Os dados mais importantes re-
quiano. 

"Os sauditas estão tão v.etedos-por-Hussein-Kamil teriam
satisfeitos com a coragem do rei
Hussein de dar asilo aos dissiden-

Saddam nunca

abandonou a idéia de

conquistar o Kuwait.

O movimento de

tropas em outubro de

94 preparava uma

nova invasão

tes iraquianos que esqueceram o
apoio que o rei deu a Saddam na
guerra do Golfo", afirmou um
diplomata ocidental. A Jordânia
está rompendo o isolamento a que
foi condenada pelas monarquias
árabes ricas em petróleo.

Hussein Kamel tenta se apre-
sentar ao Ocidente e ao mundo
árabe como uma pessoa confiável,
candidatando-se assim a governar
o Iraque se Saddam cair. Apesar
de ter sido um dos principais acu-
sados pelo massacre dos curdos
depois da Guerra do Golfo, ele
declara que estava cansado das
violações de direitos humanos no
Iraque. Outra denúncia que fez é
que recentemente 400 presos esco-
lhidos ao acaso foram fuzilados
simplesmente para arrumar espa-
ço numa prisão de Bagdá com
presos demais.

As revelações de Hussein Ka-
mel fortalecem a posição dos
EUA e da Grã-Bretanha contra o
fim do boicote econômico político

relação com os programas de ar-
mas nucleares e biológicas do Ira-
que. Ele confirmou uma antiga
suspeita dos serviços de espiona-
gem do Ocidente e de Israel. Os
especialistas iraquianos não con-
seguiram instalar ogivas de anth-
rax e de botulismo nos mísseis
Scud e só por isso essas anuas
biológicas não foram usadas na
guerra.

Hussein Kamel participou nor-
malmente das reuniões ministe-
riais com Saddam até o dia de sua
fuga junto com o irmão Saddam
Hassan e as mulheres dos dois,
Ragad e Raná, filhas do ditador
iraquiano. Ele recebeu delegações
estrangeiras para mascarar a de-
serção. Em março passado, Hus-
sein Kamel começou a entrar cm
choque abertamente com Uday,
filho mais velho e provável suces-
sor de Saddam. Uday o impediu
de se tornar vice-presidente do
Partido Baath.

A rixa aumentou com os boa-
tos de que Saddam nomearia
Uday ministro da Defesa, em
abril. Numa discussão descrita
por Saddam como "franca e
aberta", três oficiais teriam ale-"gado 

que Uday não tinha a ex-
periência necessária. Foram
mortos na manhã seguinte, asse-
curou Hussein Kamel. Quando
Uday matou um primo e feriu o
pai do primo, meio irmão de
Saddam Hussein, por causa de
um carro esporte" Lamborghini e
o ditador iraquiano não puniu
Uday, Hussein Kamel resolveu
fugir do Iraque. Temia ser uma
das próximas vítimas.

Vilir informações valiosas a Rolf Ekeus (D),

Bagdá aumenta pressões 
sobre Amã

AMÃ — O Iraque acusou o ge-
neral Hussein Kamel Hassan. gen-
ro do presidente iraquiano Sad-
dam Hussein, que fugiu para a
Jordânia, de roubar USS 35 mi-
lhões dos cofres públicos. O minis-
tro da Informação iraquiano. Ha-
med Yousef Hammadi, aumentou
ontem as pressões para que a Jor-
dânia devolva Hassan. seu irmão,
o coronel Saddam Hassan, e as
mulheres dos dois e filhas de Sad-
dam Hussein, Ragad e Rana.

Falando a um grupo de jorna-
listas jordanianos convidados a
Bagdá pelo governo. Hammadi
disse que os fugitivos deviam ser
devolvidos ao Iraque ou. ao me-
nos, serem proibidos de desenvol-
ver atividades políticas contra o
regime iraquiano em Amã. Husein
Kamel era responsável pelo pro-
grama de armas de destruição em
massa do Iraque, e vai se reunir
hoje ou amanhã com o chefe da

comissão especial da ONU encar-
regada da destruição dos arsenais
iraquianos. Rolf Ekeus.

Ekeus esteve em Bagdá no fi-
nal de semana colhendo os frutos
do súbito surto de colaboração
que atingiu as autoridades ira-
quianás desde a fuga do general
Kamel Hassan de Bagdá. Ekeus
recebeu pela primeira vez do go-
verno iraquiano a informação de
que o Iraque realmente desenvol-
via um programa de armas bacte-"
riológicas. Ekeus disse que tam-
bém recebeu importantes dados
sobre o programa de mísseis de
Bagdá, no que chamou de "uma

nova situação em que os iraquia-
nos voluntariamente e com boa
vontade" fornecem informações
que sempre negaram. O governo
iraquiano alega que as informa-
ções sempre foram negadas por
ordem de Kamel Hassan.

Ekeus disse que o volume de

informações fornecido desta vez é
tão grande que serão necessárias
várias semanas para sua análise
pelos especialistas da Agência In-
ternacionál de Energia Atômica,
em Viena. Indagado se esta nova
cooperação poderá levar o Conse-
lho de Segurança da ONU a rever
as sanções contra o Iraque. Ekeus
disse quç tudo vai depender dos
resultados da análise do material
recebido até agora e que não esta-
rá pronta a tempo da revisão pe-
riódica marcada para setembro pe-
lo Conselho.

O Iraque negou ontem que es-
tivesse deslocando tropas para
as fronteiras com o Kuwait e a
Jordânia. Os Estados Unidos
anteciparam manobras militares
com o Kuwait e deslocaram dois
porta-aviões para a região do
Golfo Pérsico, além de intensifi-
car pressões diplomáticas contra
o regime iraquiano.
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Ingleses festejam os 50

anos do fim da 2a Guerra

Os sinos das igrejas tocaram
ontem por toda a Grã-Bretanha
no climas de um fim de semana de
comemorações pelos 50 anos do
fim da Guerra Mundial. A festa
começou no sábado â tarde com
uma parada festiva em frente ao
Palácio de Buckingham. com toda
a família real presente, e prosse-
guiu à noite com uma queima de
fogos no rio Tâmisa. A rainha
Elizabeth 11 prestou uma home-
nagem ao "Exercito esquecido,"
uma referência aos soldados in-
gleses que lutaram na Ásia e que
não recebem a mesma estatura
heróica dos que lutaram em solo

europeu. Ontem as festividades se
estenderam ao interior da lngla-
terra e demais nações da ilha. Em
Edinburgo, Escócia, quase 3 mil
gaiteiros em 150 bandas desfila-
ram e tocaram em vários palcos
espalhados pelo centro da cidade,
interditado ao tráfego, para mais
de 300 mil pessoas. O arcebispo
católico Keith 0'Biien, rezou
missa na catedral St. Giles e. em
seu sermão, criticou a manuten-
ção pela Inglaterra de seus arse-
nais nucleares, enquanto as super-
potências, EUA e Japão, estão
destruindo gradualmente os >eus.

NELSON f RANÇO JOBIM
Correspondente

LONDRES — Centenas de cri-
minosos de guerra japoneses fo-
ram libertados antes de cumprir
todas as suas penas por força de
acordos secretos negociados com
o Japão, que o Ocidente conside-
rava um aliado essencial na Guer-
ra Fria, revela uma pesquisa a ser
publicada no mês que vem. Quase
800 japoneses foram condenados
em tribunais britânicos por crimes
de guerra; 220 foram executados
mas os outros, incluindo os acu-
sados de torturar e matar prisio-
neiros, foram soltos em no máxi-
mo 11 anos, segundo o jornal in-
glês The Daily Telegraph.

O último criminoso de guerra
que lutou do lado do Japão a sair
da cadeia era um guarda coreano.
Ele deixou a prisão de Súgamo,
em Tóquio, em 1957, com permis-
são do governo britânico. Os
EUA também deram indulto a
criminosos de guerra japoneses
para garantir o apoio do Japão na
luta contra o comunismo.

Como o assunto era considera-
do "extremamente sensivel" pelo
Ministério do Exterior britânico,
por causa dos veteranos de guerra
maltratados quando estavam pre-
sos pelo Exército do Japão, a
questão foi mantida em segredo
até agora. "Certamente não hou-
ve debate no Parlamento", disse o
historiador americano John Prit-
chard, que fez a pesquisa.

A revelação deve provocar
uma onda de protestos de vetera-
nos e de pressões sobre o governo
japonês para que indenize os ex-
prisioneiros maltratados.

Para Pritchard. a pesquisa ex-
plica a relutância do Japão em
pedir perdão pelos crimes que co-
meteu. Ao contrário da Alemã-
nha, ex-criminosos de guerra ja-
poneses assumiram importantes
funções no pós-guerra. Há até
uma sociedade de ex-criminosos
que fa/ um lobby nacionalista. O
historiador teme que o mesmo
aconteça na ex-lugoslavia.
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ministro da Fazenda, Pedro Malan, está estudando, em
ritmo acelerado, a criação de um novo mecanismo de

intervenção nos bancos: a suspensão. O objetivo é acabar com
a pressão dos políticos sobre o Banco Central.

Sugerido pelo ministro da Economia da Argentina, Do-
mingos Cavallo, o mecanismo da suspensão prevê o fechamen-
to de um banco em dificuldade por 30 dias. Nesse prazo, os
depositantes e acionistas fazem um levantamento da contabili-
dade c verificam se o banco tem condições de ser reerguido.

Durante o período de suspensão, o Banco Central não faz
nada. Portanto, não precisa negociar a intervenção com acio-
nistas e políticos, como acontece atualmente nos casos do
Banespa, Banerj e Econômico.

Malan voltou na semana passada da Argentina com outra
sugestão na bagagem: a criação imediata do seguro de depósito.
No país vizinho, os clientes de um banco que quebra recebem de
volta pelo menos USS 10 mil do que havia em sua conta.

?
A Procuradoria da Fazenda Nacional já está analisando

juridicamente as mudanças. Há ainda a dúvida se o seguro de
depósito pode ser regulamentado à parte dos outros itens do
artigo 192 da Constituição.

Coréia vem aí
O Rio está prestes a ga-

nhar mais uma indústria de pe-
so. A sul-coreana Samsung de-
verá instalar uma fábrica de
eletrodomésticos e computado-
res no município de Queima-
dos. na Baixada Fluminense.

O investimento é de RS 3
bilhões a RS 5 bilhões.

Hoje os empresários visi-
tam a cidade em busca de ter-
renos.
Longa distância

A programação interna-
cional da Radiobrás está pe-
gando na Sibéria.

Um ouvinte siberiano, dono
de um equipamento de ondas
curtas, além de ficar ligadissimo
nas informações, escreveu uma
carta para a direção da empresa
fazendo altos elogios.

Reforma agrária
O ex-secretário da Receita

Federal Osíris Lopes Filho
apresenta hoje, num seminário
sobre reforma tributária na
Câmara dos Vereadores do
Rio, uma idéia para estimular
a reforma agrária:

A criação da Contribuição
Econômica de Intervenção no
Domínio Agrário.

O novo tributo seria muni-
cipal e sua cobrança baseada
na produtividade e extensão
das fazendas. Quanto menor a
produtividade e maior a exten-
são das propriedades, maior o
imposto a ser pago.
Vida mansa

O programa de demissão
voluntária do Banco do Brasil
caiu como uma luva para a
maioria dos funcionários da
agência de Porto Seguro, na Ba-
hia.

Dos 40 empregados da-
quela agência, 27 deixaram o
emprego sem reclamar.

Com a indenização do BB,
criaram novas pousadas no
movimentadissimo balneário
baiano.
'Ghost'

Cláudio Humberto Rosa e
Silva, descansando por en-
quanto na casa da irmã em
Maceió, se prepara para ajudar
Fernando Collor a escrever
suas memórias.

O ex-porta-voz não queria
nem ouvir falar nisso, mas foi
convencido pelo editor do livro
que Collor, como escritor, é
melhor ex-presidente.
Aula magna

O ministro da Justiça,
Nelson Jobim. vai conversar
hoje com o ministro da Mari-
nha, almirante Mauro César
Pereira, sobre o projeto dos

desaparecidos políticos.
Na semana passada, o al-

mirante foi um tanto infeliz ao
externar certeza de que há desa-
parecidos muito vivos por ai.

Jobim acredita que o mi-
nistro só tenha dito isso porque
não conhece o assunto em pro-
fundidade.
Fora do páreo

O senador Eduardo Su-
plicy, que dos 15 aos 21 anos
lutou na categoria dos meio-
pesados (6 vitórias) e teve sua
carreira interrompida por cau-
sa de uma derrota sofrida no
lapetão, vibrou com a vitória
fácil de Mike Tyson sobre Pe-
ter McNeeley.

Suplicy, que já trocou so-
cos com Éder Jofre e Maguila.
acha que. a partir de agora, o
empresário de Tyson terá que
encontrar lutadores à altura
para valorizar os próximos es-
petáculos.Felizmente, estou com
?4 anos. Não dá mais pra mim
— admite.
Incompreensível

Na semana passada, um
assessor angustiado entrou no
gabinete do ministro dos
Transportes, Odacir Klein, e
comunicou que o governador
de Pernambuco, Miguel Ar-
raes, havia solicitado uma au-
diência.

Quando Klein perguntou
o tema do encontro, o assessor
titubeou:

Não sei, ministro. Não
entendi quase nada do que o
governador me disse.

Tom Jobim
O ministro da Cultura,

Francisco WefTort, deve entre-
gar terça-feira ao presidente
Fernando Henrique Cardoso
um abaixo-assinado, com mais
de 500 assinaturas, pedindo
que o Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro passe a se
chamar Tom Jobim.

Encabeçam o abaixo-assi-
nado Caetano Veloso, Chico
Buarque, Edu Lobo. Antônio
Callado e Oscar Niemeyer.

Caso o presidente concor-
de com a homenagem, bastará
uma autorização do Ministério
da Aeronáutica para a mudan-
ça do nome.
Procon

Revoltado com os preços e
a baixa qualidade da comida
brasiliense, o ministro do Meio
Ambiente, Gustavo Krause,
declarou guerra aos restauran-
tes da capital:

Os restaurantes de Bra-
silia são verdadeiros refúgios
de otários.

LANCE-LIVRE
O ministro da Fazenda, Pedro Malan,

se reúne hoje à tarde com o secretário de
Finanças da Bahia. Rodolfo Tourinho.
O lema. evidentemente, é o Banco Eco-
nòmico.

O presidente Fernando Henrique t ardo-
so abre hoje, às 10b, a Prlmetr» Mostra dos
Fotógrafos Credenciados do Palácio do
Planalto. Gilberto Aires. Josemar Goaçal-
*es e JamJl Bittar, do JB, participam.

O prefeito César Maia decidiu criar
uma comissio para organizar o rru-illon
de ru.i F.le quer que as festas de fim de
ano durem a semana inteira. Como na
Bahia.

O senador Jcfferson Peres (PSDB-AM)
quer que o Congresso exija informações do
Ministério da F«renda para saber se o
Banco do Brasil «judou Tinancviramente o
Banco FcooAmieo bos últimos seis meses.~-S 1-nUa-, IS ilaflüt li.'* MHlhos não
acorda do pesadelo, o Ailton despacha os
adversários Ontem, foram os capixabas.

O professor Virgílio MotvUsohn assome
esta semana a gerência editorial da Forense
I niursit«ria. Patrocinado peia Ligbt. ele
começa também a escrew um livro sobre a
história do Rio Paraíba do Sul.

Hoje, na Câmara dos Vereadores do
Rio, os deputados Maria da Conceição
Tavares e Márcio Fortes debatem a tefor-
ma tributária.

Sexta-feira passada, quem foi à Policia
Federal em Brasília tirar passaporte teve de
voltar. O Uvriubo verde está em falta. As
perspectivas sio negras, porque nio se sabe
quando chegam os novos.

O Teatro Municipal fará um concerto
de coro com lemas e árias das mais famo-
sas ójx-ras. A renda \ai para o Viva Rio

\m«nhi. com um almoço no Joekev
Club. a prefeitura lança seu programa de
ensino básico.

Presidente, ainda faltam 10 dias para
atosto acabar

nüjTBinj-i^yiJi na Bahia... "Me dá.
riH' dá. me dá. oi. me danii umnni»

Negociação 
para 

a Bósnia continua

¦ Morte de enviados americanos não paralisa esforço do país para pôr fim à guerra

sm
iÜR

SARAJEVO — Os corpos dos
três mediadores norte-america-
nos mortos no sábado, quando
se dirigiam para Sarajevo, che-
garam ontem a uma base militar
dos EUA na Alemanha, de onde
serão levados hoje para Was-
hington. Os caixões, envoltos na
bandeira nacional daquele país,
foram escoltados pelo resto da
delegação norte-americana, en-
tre os quais há dois outros di-
plomatas feridos. Outro aciden-
te, com um helicóptero britâni-
co, provocou a morte de quatro
soldados das forças da ONU.

Os diplomatas morreram
quando o carro blindado que os
levava para Sarajevo caiu num
barranco, de um altura de 250
metros, detonando duas minas.
Na explosão também morreu um
soldado francês da ONU. Há ou-
tra versão para o acidente, fome-
cida por um funcionário america-
no à agência France Presse, de
que o choque da queda teria ex-
plodido o tanque de combustível.

A delegação norte-americana
iria apresentar às autoridades
bósnias o plano de paz dos EUA
para pôr fim à guerra na ex-repú-
blica iugoslava. "Foi uma trage-
dia provocada pelas circunstân-
cias da guerra, uma tragédia na-
quela que é a mais perigosa estra-

^Neuter §§

Soldados da Força Aérea dos EUA carregam o caixão de um dos diplomatas que morreram na Bósnia

da na Europa", disse o general
Wesley Clark, que viajava num
outro carro.

Apesar do acidente, o presi-
dente Bill Clinton prometeu que
Washington vai prosseguir seus
esforços de paz na Bósnia. "Eles

gostariam que seguíssemos adian-
te, e é isso que vamos fazer."

Ainda não se sabe o que pro-
vocou o acidente com o helicópte-
ro, parte da Força de Reação Ra-

Firozobnd, Índia — Reuters
:• v\ :

pida da ONU. O aparelho caiu no
mar, ao largo da costa croata.
Apenas um dos cinco tripulantes
foi resgatado com vida.

A maior parte das frentes de
combate na ex-Iugoslávia esteve
tranqüila ontem. Mas a morte de
três crianças, atingidas por mor-
teiros sérvios em Gorazde. no
Leste do país, deram um tom
sombrio ao dia. Outro menino
muçulmano, de sete anos, mor-

reu, mas na fronteira da França,
quando um guarda tentou impe-
dir a tiros a entrada no pais de
um comboio de refugiados. O
guarda alegou que se sentiu
ameaçado. "Ele é pai de três fi-
lhos — inclusive um menino de
oito anos — e está arrasado por
essa tragédia", disse Phillipe
Marland. administrador do De-
partamento dos Alpes Mariti-
mos, onde ocorreu o incidente.

11

? Uma equipe de salvamento tenta resgatar os cerca de 400 passa-
géiros que se feriram numa colisão de trens ocorrida na madrugada de
domingo na cidade de Firozobad, no norte da índia; perto de Agra,
onde se encontra o célebre monumento do Taj Maliai. Um irem saiu
dos trilhos depois de bater em uma vaca, chocando-se com outro irem.
O número de mortos já supera os 2X0.
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Água dificulta

acordo de paz
O abastecimento de água por Israel para os
100 mil moradores palestinos de Hebron
foi criticada por vários ministros na reu-
nião do gabinete israelense. Eles se queixa-
ram que milhares de moradores judeus não
tem água nas torneiras há quatro meses. A
questão da água é unia das mais sérias nas
negociações entre israelenses e palestinos.
O lider palestino, Yasser Arafat, advertiu
que sua "paciência tem limite," queixando-
se dá dificuldade em avançar os entendi-
mentos. Ele disse que o cronogranma origi-
nal previa a realização de eleições em julho
de 1994 e isto não aconteceu até agora.

Golpista russo
não se arrepende
Os lideres da tentativa de golpe contra
o então presidente soviético Mikhail
Gorbachcv, em 1991, marcaram ontem
o quarto aniversário de sua frustrada
iniciativa defendendo suas ações. "Se
estivesse na mesma situação agora eu
agiria do mesmo modo. mas com mais
firmeza", disse o ex-ministro da Defesa,
Dmitry Yazov, a um jornal. Os autores
do golpe, que apressaria o
demantelamento da União Soviética,
quatro meses depois, foram anistiados
em fevereiro de 1994.

Papa defende
direito de mãe
O papa João Paulo II disse
ontem em Castelgandalfo, na
Itália, que as mulheres devem ter
direitos iguais no emprego, e que
as mães não podem ser forçadas,
por razões econômicas, a
trabalhar fora de Casa.
Retomando o tema da mulher
um mês antes du conferência que
as Nações Unidas irão celebrar
em Pequim, o papa lembrou que
a entrada da mulher no mercado
de trabalho foi uma das maiores
conquistas de nossos tempos.

Polícia prende
'narcoturistas'

A policia antinarcóticos da
Colômbia prendeu ontem 26
pessoas no aeroporto
internacional de Bogotá. Os
narcoturistas. como são
chamados, pretendiam sair do
pais com 27 malas recheadas de
cocaína, cuja quantidade não foi
revelada. Os pretensos turistas
embarcariam num vôo charter
para a ilha caribenha de San
Martin, de onde pretendiam
seguir para os Estados Unidos.
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O que é o JB Online
É uma edição eletrônica do
JORNAL DO BRASIL, disponf-
vel para usuários de compu-
tador. Consiste em uma versão
sucinta do jornal impresso, com
textos e lotos, além de informa-
ções que complementam repor-
tagens publicadas.
Como ter acesso ao
JB Online
Através de uma conexão à rede
mundial de computadores Inter-
net e programas específicos. No
Brasil, o acesso à Internet ô ofe-
recido pela Rede Nacional de
Pesquisa e pela Embratel. O en-

dereço (URL, no jargão da Inter-
net) do JB Online é: http://
«vww.ibase.br/~Jb/index.html
Correspondências eletrônicas
também podem ser enviadas ao
JB. atrayés do seguinte e-mail:
jbííí ax.spc.org
Como achar compêemeo-
tos do jornal no JB Online
A marca JB Online e o número,
que aparecem em certas reporta-
gens do jornal, indicam que há
material complementar na edição
eletrônica. Ao entrar no JB Onli-
ne, na Internet, é só clicar sobre a
mesma marca que aparece na te-
Ia e procurar o número corres-
pondente. para encontrar o com-
plemento (geralmente mais infor-
mações sobre o mesmo assunto.
Integra de documentos etc).
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EUA vão usar

sensor contra

carro 
poluente

si Aparelho será colocado em estradas da

Califórnia para regular qualidade do ar

MARI A CONE
Los Angeles Times

I.OS ANGELES. EUA — Em
uma campanha estadual para in-
tensificar a luta para identificar
carros altamente poluentes, sen-
sores de raios infravermelhos se-
rào instalados ao longo das estra-
das californianas em-setembro.

Montado em um furgão esta-
cionado, o equipamento envia um
feixe de infravermelho ao longo
de uma faixa de tráfego para me-
ilir os hidrocarbonetos, o mono-
xido de carbono c o dióxido de
carbono liberados por um carro
determinado. Os resultados são
mostrados aos motoristas em si-
nais de neon e as placas dos veícu-
los são registradas em vídeos de
alta velocidade, de forma que as
autoridades possam tomar provi-
dèncias legais contra os maiores
poluidores.

A despeito d;is preocupações
sobre a precisão desta tecnologia,
os dispositivos de sensoreamento
remoto estão se tornando um
componente fundamental do pro-
grama estadual Snw,g Clieck (Ve-
rificação da Neblina).

Campanha — 0 Birô Esta-
dual de Reparos de Automóveis
fez demonstrações da técnica em
Los Angeles para deflagrar uma
campanha com o objetivo de fa-
miliarizar o público com ela.

K. Martin Keller, chefe da agèn-
cia. disse t|tie os testes serão 11111
desestimulo para pessoas que man-
têm seus veículos desregulados.

Os veículos automotores con-
tribuem com mais da metade dos
gases formadores do smóg (nebli-
na contaminada) em Los Angeles.
Aproximadamente 10% dos veí-

culos causam cerca de 40% da
poluição, segundo autoridades
responsáveis pelo controle da
qualidade do ar.

"A maior parte das pessoas
sente que está tendo sua saúde
deteriorada por causa dos erros
de um pequeno grupo de irres-
ponsáveis que são essencialmen-
te descumpridoras da lei", disse
Keller.

Medições — Quando um
carro se posiciona ao longo do
feixe de infravermelho, o detec-
tor realiza dezenas de medições
dos gases do escàpamento em
menos de um segundo. Quanto
mais luz infravermelha a descar-
ga de um veículo absorve, mais
poluidor ele è.

Na medida em que cada sensor
tem a capacidade de fazer meio
milhão de leituras por mês, o sis-
tema completo poderá analisar
3,5 milhões de veículos no Sul da
Califórnia mensalmente.

Os testes realizados nu quarta-
feira mostraram que os carros
mais antigos não são necessaria-
mente os maiores poluidores. Um
modelo de meados da década de
NO poluía cinco vezes mais que um
carro de 1965 que apresentava
boa emissão no monitor.

As autoridades estaduais in-
formaram que se um carro não é
aprovado em múltiplas leituras —
o número exato ainda não foi de-
cidido — seu proprietário deverá
levá-lo para um programa inte-
gral de verificação de neblina. So-
mente os carros que apresentem
níveis cinco vezes mais elevados
do que o padrão serão multados
ou rebocados.

Cometa, mais

perto da Terra
O rccém-descoberto cometa 1995-Q1, que se des-
loca a uma velocidade de 112.500 quilômetros por
hora. continua a se aproximar da Terra e ontem
estava a uma distância de 71 milhões de quilôme-
iros. O astrônomo francês Patriek Bouehet. que
trabalha no observatório de La Silla. no Chile,
confirmou que não há perigo de o cometa se
chocar com a Terra. Ele disse que ainda é prema-
turo determinar qual será a sua aproximação
máxima nos próximos dias porque não se conhece

. sua órbita. O cometa Halley, em sua aproximação
máxima da Terra, em 11 de abril de 1986. passou
a 623 quilômetros de distância. O novo cometa,
descoberto na última quinta-feira por William
Bradfield, é tão brilhante que pode ser visto a
olho nu. Dados preliminares revelam que o 1995-
Ql tem um brilho recorde de 5 na escala de
medição da luminosidade dos corpos celestes. O
Hale Bopp. descoberto em julho passado também
está sc aproximando de nosso planeta.

Estudo chinês diz que
'baixinhos' vivem mais
üm artigo publicado na revista Noticias chinesas
na semana passada defendeu que o* chineses de
menor estatura têm maior expectativa de vida do
que os mais altos. O autor do artigo argumentou
que. quando a altura ullrapada em cinco
centímetros a estatura normal — na China a

«estatura média c de 1.65 metro —. o peso
aumenta em 16V criando uma carga adicional
para as funções do coração. A revista destaca
ainda que naquele pais. os mais velhos são
-sempre os baixinhos: o homem mais velno tem

131 anos, mede 1.40 metro e pesa 40 quilos; a
mulher de mais idade tem 122 anos. 1.30 metro e
30 quilos: e mais da metade das pessoas
centenárias não chegam a ter mais de 1.50 metro.
O proprio líder chinês Dcng Xiaoping. que \ai
completar 9! anos amanhã, mede 1.50 metro c
pesa 40 quilo

Aids atinge
prostitutas
da Tailândia
Ccrca de 30% das 300 mil
prostitutas da Tailândia
estão contaminadas com
o vírus da Aids. Foi o que
mostraram especialistas
na Ia Conferência
Internacional dc
Trabalhadores Sociais
sobre a doença, na
semana passada em
Copenhague. A
organização Empower,
que emprega
ex-prostitutas como
assistentes sociais e conta
com 5 mil membros,
revelou que a Aids é üm
dos problemas que elas
enfren t am diariame n te.
além de habitação,
dinheiro e saúde.

Filme revela
autópsia de
alienígena
Dezenas de especialistas
reuniram-se este fim dc
semana em ShcfTicld. na
Inglaterra, para examinar
um filme preto e branco
de uma autópsia secreta,
feita por médicos militares
americanos, do corpo de
um suposto alienígena,
que teria morrido quando
uma nave extraterrestre
caiu no deserto americano
do Novo México em 1^47.
A criatura tem seis dedos,
uma cabeça redonda e
olhos saltados.

Surfistas
criticam
poluição
Mais de mil surfistas
formaram ontem uma
cadeia humana, ao longo
da costa francesa, para
protestar contra a
poluição do mar. A
demonstração, realizada
durante um campeonato
mundial dc surf no
balneário dc Lacanau. foi
planejada pela Surf Rüter
Foundaiiom O grupo, de
acordo com seu
porta-vc/. planeja
pressionar a Comissão
Européia por um controle
mais clica/ da poluição.

LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO INFORMA:

/^TOTALEMPREM10s\/

4.320.000.00 ^

Resultado final

288 títulos com 24 pontos ganharam RS 12.500,00 cada um.

96 títulos com 09 pontos ganharam RS 7.500,00 cada um.
"ítulos 

premiados com maior numero de acertos (24 pontos).
Números: 062.954, 189.066, 527.946, 611.596,683.866, 839.919

pertencentes às séries 1091 a 1131 e 1135 a 1141.
Títulos premiados com menor número de acertos (09 pontos).

Números: 619.627, 733.246

pertencente às séries 1091 a 1131 e 1135 a 1141.

ESTADOS
PREMIADOS

TÍTULOS
COM 24
PONTOS

TÍTULOS
COM 09
PONTOS

TOTAL
ESTADOS
PREMIADOS

TÍTULOS
COM 24
PONTOS

TÍTULOS
COM 09
PONTOS

TOTAL
ESTADOS
PREMIADOS

TÍTULOS
COM 24
PONTOS

TÍTULOS
COM 09
PONTOS

TOTAL

Amazonas 2 T l Mato Grosso Rio tic Janeiro 44 13 57
Bahla 12 16 £ Mato G.do Sul Rio Gdc do Norte 3
Brasilia f. | Mlnas Gcrais 25 10 35 Rio Gdc do Sul 19 ') 28

. Onrii B 1>ar* San,a Calarinu 10 13
Kspirito Santo 10 | Haralba Sao Paulo 103 35 138
Goto* 11 1 Parana 14 18 Sergipe 8
MaranhSo gggggggg 

gflgfiggg gSBSS

Títulos pertencentes às séries 1091 a 1131 e 1135 a 1141.

I ittalo.** |> roín com 7.>00,00

1
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l ítillos premiados com RS 2.000,00

.•s; | > i"C KS 500,00
371.005

I ítulos | > rc m ia«los com KS I 2,00

001.105.083.130,005.155,007,180.020.005,022.030,024.055,026.080,028.105,
080.080,082.105,084.130,086.155.088.180,101.005, 103.030, 105.055,107.080,
159.055, 161.080,163.105,165.130, 167.155, 169.180, 182.005,184.030,186.055,
238.030,240.055,242.080,244.105,246.130,248.155,250.180,265.030,267.055,
327.130,329.155,331.180,346.030,348.055,350.080,352.105,354.130,356.155,
408.130,410.155,412.180,425.005,427.030,429.055,431.080,433.105,435.130,
489.130,491.155,506.005,508.030,510.055,512.080,514.105,516.130,518.155,
568.105,570.130,572.155,574.180.587.005,589.030,591.055,593.080,595.105,
649.105,651.130,653.155,668.005,670.030,672.055,674.080,676.105,678.130,
730.105,732.130,734.155,736.180.749.005,751.030,753.055,755.080,757.105,
807.055,809.080,811.105,813.130,815.155,817.180.830.005,832.030,834.055,
884.005,886.030,888.055,890.080.892.105,894.130,896.155,911.005,913.030,

965.005,967.030,969.055,971.

030.130,032.155,047.005,049.030,051.055,053.080,055.105,057.130,059.155,061.180,074.005,076.030,078.055,
109.105,111.130,113.155,115.180, 128.005,130.030,132.055, 134.080,136.105, 138.130,140.155,155.005,157.030,
188.080,190.105,192.130,194.155,209.005,211.030,213.055,215.080,217.105,219.130,221.155,223.180,236.005,
269.080,271.105,273.130,292.030,294.055,296.080,298.105,300.130,302.155,319.030,321.055,323.080,325.105,
358.180,373.030,375.055,377.080,379.105,381.130,383.155,385.180,398.005,400.030,402.055,404.080,406.105,
437.155,452.005,454.030,456.055,458.080,460.105,462.130,464.155,479.005,481.030,483.055,485.080,487.105,
520.180,533.005,535.030,537.055,539.080,541.105,543.130,545.155,547.180,560.005,562.030,564.055,566.080,
597.130,599.155,614.005,616.030,618.055,620.080,622.105,624.130,626.155,641.005,643.030,645.055,647.080,
680.155,695.005,697.030,699,055,701.080,703.105,705.130,707.155,709.180,722.005,724.030,726.055,728.080,
759.130,761.155,763.180,776.005,778.030,780.055,782.080,784.105,786.130,788.155,790.180,803.005,805.030,
836.080,838.105,840.130.842.155,844.180,857.005,859.030,861.055,863.080,865.105,867.130,869.155,871.180.
915.055,917.080,919.105,921.130,923.155,938.005,940.030,942.055,944.080,946.105,948.130,950.155,952.180,
.080,973.105,975.130,977.155,992.005,994.030,996.055,998.080

l ítu l<»s premiadas com f>,00

000.430,001.780,002.455,003.805,004.480,005.830,006.505,007.855,008.530,009.205,009.880,010.555,011.230,011.905,012.580,013.255,013.930,014.605,015.280,015.955,016.630,017.305,
017.980,018.655,019.330.020.680,021.355,022.705,023-380,024.730,025.405,026.755,027.430,028.780,029.455,030.805,031.480,032.830,033.505,034.180,034.855,035.530,036.205,036.880,
037.555,038,230,038.905,039.580,040.255,040.930.041.605,042.280,042.955,043.630,044-305,044.980,045.655,046.330,047.680,048.355,049.705,050-380,051.730,052.405.053.755,054.430,
055.780,056.455,057.805,058.480,059.830,060.505,061.855,062.530,063.205,063.880,064.555,065.230,065.905,066.580,067.255,067.930,068.605,069.280,069.955,070.630,071.305,071.980,
072.655.073.330,074.680,075.355,076.705,077.380.078.730,079.405,080.755,081.430,082.780,083.455,084.805,085.480,086.830,087.505,088.855,089.530,090.205,090.880,091.555,092.230,
092.905,093.580,094.255,094.930,095.605,096.280,096.955,097.630,098-305,098.980,099.655,100-330,101.680, 102355, 103.705, 104380, 105.730, 106.405, 107.755, 108.430, 109.780, 110.455,

111.805, 112.480, 113.830, 114.505, 115.855, 116.530, 117.205, 117.880, 118.555, 119-230, 119.905, 120.580, 121.255, 121.930, 122.605, 123,280, 123.955, 124.630, 125.305, 125.980, 126.655, 127330,
128.680, 129355, 130.705, 131380, 132.730, 133.405, 134.755, 135.430, 136.780, 137.455, 138.805, 139.480, 140.830, 141.505,142.180,142.855, 143.530, 144.205, 144.880, 145.555,146.230, 146.905,
147.580, 148.255, 148.930, 149.605, 150.280, 150.955, 151.630, 152-305, 152.980, 153.655, 154330, 155.680, 156355, 157.705, 158.380,159.730, 160.405, 161.755, 162.430, 163.780, 164.455, 165.805,
166.480, 167.830, 168.505, 169.855, 170.530, 171.205, 171.880, 172.555, 173.230, 173.905, 174.580, 175.255, 175.930, 176.605, 177.280, 177.955, 178.630, 179.305, 179.980, 180.655, 181.330. 182.680,
183355, 184.705, 185380, 186.730, 187.405, 188.755, 189.430, 190.780, 191.455, 192.805, 193.480, 194.830, 195.505, 196.180, 196.855, 197.530, 198.205, 198.880, 199.555,200.230.200.905,201.580,
202.255.202.930,203.605,204.280,204.955,205.630,206305,206.980,207.655.208.330,209.680,210355,211.705,212380,213.730,214.405,215.755,216.430,217.780,218.455,219.805,220.480,
221.830,222.505,223.855,224.530,225.205,225.880,226.555,227.230,227.905,228.580,229.255,229.930,230.605,231.280,231.955,232.630.233.305,233.980,234.655,235330,236.680,237355,
238.705,239380,240.730,241.405,242.755.243.430,244.780,245.455,246.805,247.480,248.830,249.505,250.855,251.530,252-205,252.880,253.555,254.230,254.905,255.580,256.255,256.930,
257.605,258.280,258.955,259.630,260305,260.980,261.655.262330,263.680,264355,265.705,266380,267.730,268.405,269.755.270.430,271.780,272.455,273.805,274.480,275.155,275.830,
276.505,277.180,277.855,278.530,279.205.279.880,280.555,281.230,281.905,282.580,283.255,283.930,284.605.285.280,285.955,286.630,287,305.287.980,288.655.289330,290.680,291.355,
292.705,293.380,294.730,295.405,296.755,297.430,298.780.299.455,300.805,301.480,302.830,303.505,304.180,304.855,305.530,306-205,306.880,307.555.308.230,308.905,309.580,310.255,
310.930.311.605.312.280,312.955,313.630,314305,314.980,315.655,316330,317.680,318355,319.705,320380,321.730,322.405,323.755,324.430,325.780,326.455,327.805,328.480.329.830,
330.505,331.855,332.530,333.205,333.880,334.555,335^30.335.905,336.580,337.255,337.930,338.605,339.280,339.955,340.630,341305,341.980,342.655.343330,344.680,345355,346.705,
347.380,348.730,349.405.350.755.351.430,352.780,353.455,354.805,355.480356.830,357305,358.855,359.530,360.205,360.880,361.555,362.230,362.905,363.580.364.255.364.930,365.605,
366.280.366.955,367.630,368305,368.980,369.655,370330,371.680,372355,373.705,374380,375.730,376.405,377.755,378.430,379.780,380.455,381.805,382.480.383,830,384.505.385.855,
386.530,387.205,387.880,388.555.389.230.389.905,390.580,391.255,391.930,392.605,393280,393.955,394.630,395305,395.980,396.655.397330,398.680,399355,400.705,401380,402,730,
403.405,404.755,405.430,406.780,407,455.408.805,409.480,410.830,411.505,412.855,413.530,414205,414.880,415.555,416.230,416.905,417.580,418.255,418.930,419.605,420.280,420.955,
421.630,422.305.422.980,423.655,424330,425.680.426355,427.705,428380,429.730,430.405,431.755,432.430,433.780,434.455,435.805,436.480,437.830,438.505.439.180.439.855,440.530.
441.205,441.880.442.555,443.230,443.905,444.580.445-255,445.930,446.605,447280,447.955,448.630,449305,449.980,450.655,451330,452.680,453355,454.705,455380.456.730,457.405,
458.755.459.430.460.780,461.455,462.805,463.480.464.830,465.505,466.180,466.855,467.530,468205,468.880,469.555,470230,470.905,471.580,472.255,472.930,473.605,474.280.474.955.
475.630,476305,476.980,477.655,478330.479.680,480355.481.705,482380,483.730,484.405,485.755,486.430,487.780,488.455,489.805,490.480,491.830,492.505,493.180,493.855,494.530,
495.205,495.880,496.555,497.230,497.905,498.580.499.255,499.930,500.605,501280,501.955,502.630,503305,503.980,504.655,505330,506.680,507355,508.705,509380,510.730,511.405,
512.755,513.430,514.780,515.455,516.805,517.480,518.830,519.505,520.855,521.530,522205,522.880,523.555,524230,524.905,525.580,526.255,526.930,527.605,528.280,528.955,529.630,
530305,530.980,531.655,532330,533.680,534355,535.705,536380,537.730,538.405,539.755,540.430,541.780,542.455,543.805,544.480,545.830,546,505,547.855,548.530.549,205,549.880,
550.555,551230,551.905,552.580,553255,553.930,554.605,555.280,555.955,556.630,557305,557.980,558.655,559330,560.680,561355,562.705,563380,564.730,565.405,566.755,567.430.
568.780.569.455,570.805,571.480,572.830,573.505,574.855,575.530,576205,576.880,577.555,578230,578.905,579.580,580255,580.930,581.605,582280,582.955.583.630,584305,584.980.
585.655.586330.587.680.588355,589.705,590380.591.730,592.405,593.755,594.430,595.780,596.455,597.805,598.480,599.830,600.505,601.180,601.855,602.530,603205,603.880,604.555,
605230,605.905,606.580,607.255,607.930,608.605,609280,609.955,610.630,611305,611.980,612.655,613330,614.680,615355,616.705,617380,618.730,619.405.620.755,621.430,622.780,
623.455,624.805,625.480,626.830,627.505,628.180,628.855,629330,630205,630.880,631355,632.230,632.905,633380,634255,634.930,635.605,636.280,636.955,637.630,638305,638.980.
639.655.640330,641.680,642.355,643.705,644380.645.730,646.405,647.755,648.430,649.780,650.455,651.805,652.480,653.830,654.505,655.180,655.855,656330,657205,657.880.658.555,
659230.659.905,660.580,661255,661.930,662.605,663280,663.955,6M.630,665305,665.980,666.655,667330,668.680,669355,670.705,671380,672.730,673.405,674.755,675.430,676.780,
677.455,678.805,679.480.680.830.681.505.682.180,682^55,683.530,684205,684.880,685355,686.230,686.905,687380,688255,688.930,689.605,690.280,690.955,691.630,692305,692.980,
693.655,694330,695.680,696355.697.705,698380,699.730,700.405,701.755,702.430,703.780,704.455,705.805,706.480,707.830,708.505,709.855,710330,711.205,711.880,712355.713230.
713.905.714.580.715255,715.930,716.605,717280,717;955,718.630,719305,719.980,720.655,72 1330,722.680,723355,724.705,725380,726.730,727.405,728.755.729.430.730.780.731.455,
732.805.733.480,734.830.735.505.736.855.737.530,738205.738.880,739.555,740.230,740.905,741.580,742255,742.930,743.605,744.280,744.955,745.630,746305. "46.980.747.655.748330,

749.680,750355.751.705.752380,753.730.754.405,755.755.756.430.757.780.758.455,759.805,760.480,761.830.762.505,763.855,764.530,765205.765.880,766355,767230.767.905,768380,
769.255.769.930.770.605,771.280.771.955,772.630,773305,773.980,774.655,775330,776.680.777355,778.705,779380,780.730,781.405,782.755,783.430,784.780,785.455,786.805,787.480.
788.830, 789.505.790.855.791.530.792205,792.880,793.555,794230,794.905.795.580.796.255,796.930,797.605,798280,798.955,799.630,800305,800.980,801.655,802330,803.680,804355,
805.705.806380,807.730,808.405,809.755,810.430,811.780,812.455,813.805,814.480.815.830,816305,817.855,818330,819205,819.880,820355,821230,821.905,822.580,823255.823.930.
824.605,825.280.825.955,826.630,827305.827.980,828.655.829330,830.680,831355.832.705,833380,834.730.835.405,836.755,837.430,838.780.839.455,848.805.841.488.842.830,843.505,
844.855,845.530,846.205,846.880,847.555,848,230,848.905,849.580,850255,850.930,851.605,852.280,852.955,853.630,854305,854.980,855.655.856330,857.680,858355.859.705.86038C,
861.730,862.405.863.755,864.430,865.780,866.455,867.805,868.480,869.830,870.505,871.855,8^2 330,873205,873.880,874355,875230.87J.905.876.580,877255,8~7.93fi, 878.605,879280.
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Acima das Divergências

Apesar 
da turbulência decorrente das inter-

venções do governo nos casos dos bancos
estatais e privados, a grande agenda de refor-
mas de que o Brasil tanto necessita continua
sendo cumprida, dentro e fora do Congresso. O
Conselho Nacional de Desestatização, presidi-
do pelo ministro José Serra, com a participação
do ministro de Minas e Energia, Raimundo de
Brito, do Presidente do BNDES e de outros
integrantes, tomou importantes decisões con-
templando as áreas petroquímica e ferroviária.

O presidente da Câmara, Luís Eduardo
Magalhães, foi enfático ao declarar seu com-
promisso para fazer andar "tudo o que seja de
interesse do país". Do Congresso dependem as
leis complementares que irão fechar a moldura
para os investimentos privados em áreas estra-
tégicas, tais como telecomunicações, petróleo,
gás e navegação de cabotagem.

São tarefas imensas e de implicações conti-
nentais, como se pode depreender do caso es-
pccífico da malha ferroviária, carente de pesa-
dos aportes de capital e tecnologia de que o
Tesouro não dispõe. Em larga medida o "custo

Brasil" passa pelos transportes. E isto não é
tudo. De um integrado e eficiente sistema de
transportes dependerá a sustentação dos inte-
resses geoeconômicos nacionais.

A malha oeste da RFFSA, que deve passar
às mãos da iniciativa privada em dezembro, é
um gargalo para a produção que desce dc
Corumbá rumo aos portos ou aos países do
Mercosul, ainda sem adequada interligação
com a hidrovia Tietê-Paraná.

A ineficiência nos transportes faz com que
o frete por tonelada se iguale ou até mesmo
supere o custo da saca de grãos transportada
até os portos da costa leste. Igualmente inefi-
ciente é a malha ferroviária que cobre os esta-
dos dc Minas, Espirito Santo e Bahia, no senti-
do norte-sul.

A tarefa de reconstrução desse sistema terá
preços, e não poderá ser feita sem dor. Ela
envolverá, no caso da RFFSA, a redução do
pessoal ocupado, pois não há como operar eco-
nomicamente uma ferrovia transformada com o
correr dos anos em grande e ineficiente condomi-
nio de interesses partidários c sindicais.

O preço da resistência à modernização refie-

te-se no pesado déficit operacional do trecho
Bahia-Espirito Santo, estimado em cerca de RS
400 milhões, além do excedente de pessoal. Mes-
mo com os cortes que reduziram o contingente à
metade a partir de 1980, ainda há um ferroviário
ocioso para cada ferroviário ocupado.

Só será possível acelerar o crescimento eco-
nômico do país de forma racional e integrada
se houver um grande esforço, não só do gover-
no federal, mas ainda dos governos e adminis-
trações estaduais, para revitalizar regiões e sis-
temas. O Vale do São Francisco é, por si só, um
caso específico que merece atenção. No estado
em que se encontra hoje, o Vale é um mosaico
de iniciativas e interferências. No jargão técni-
co, pode-se dizer que quase todos os "vetores"

estão ali desalinhados. Em linguagem mais
simples, digamos que as lideranças locais ati-
ram para todos os lados, com grande desperdí-
cio de verbas e energia.

Iniciativas do Congresso para discutir a
interferência de órgãos como a Codevasf e
outros devem ser apoiadas. Os estados benefi-
ciados pelas águas do São Francisco deveriam
trabalhar visando à implantação de projetos e à
racionalização do uso dos seus recursos natu-
rais nos mesmos moldes do que ocorre no eixo
Tietê-Paraná. Os estados desta área — São
Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul — estão muito

perto de reduções substanciais nos custos de
transporte, o que permitirá acelerar a integra-

ção com os vizinhos do Mercosul.

O São Francisco é o rio da unidade nacio-
nal. A malha de transportes norte-sul que corre

paralela deve ser revitalizada, ajudando a criar
uma alternativa geoeconômica de desenvolvi-
mento tão importante quanto os planos e pro-
jetos que estão drenando os interesses empresa-
riais para as vizinhanças da Argentina.
Uruguai e Paraguai. O eixo Pernambuco-Ba-
hia-Minas-Rio-Espírito Santo tem vantagens

.comparativas maiores, considerando-se os por-
tos, as reservas de gás e óleo, além do vasto

potencial mineral e em terras para a agrope-
cuária, com uma abertura natural para o extre-
mo-oeste e o extremo-norte.

Linhas Abertas

A 
abertura para os capitais privados nas
telecomunicações, autorizada pelo Con-

gresso Nacional, permitirá que o Brasil ingres-
se, com grande atraso, num dos campos de
mais rápida expansão dos investimentos em
todo o mundo.

É difícil quantificar quanto o Brasil perdeu
em espaço, mas algumas comparações não dei-
xam margem à dúvida: somos o país de menos
telefones por habitante que qualquer nação
vizinha, com uma demanda reprimida em
torno dc 10 milhões de linhas. O Brasil tem,

proporcionalmente, só um terço de linhas digi-
talizadas dc que o Chile dispõe.

Em termos de custos e serviços, os parâme-
tros são chocantes. A título de exemplo, um
telefone celular pode ser obtido nos Estados
Unidos mediante o pagamento simbólico de 40
a 50 dólares pelo aparelho, sem demora para
instalação e funcionamento, pois o que in-
teressa ao vendedor é a prestação do serviço.
Alguns fornecedores chegam a oferecer o apa-
relho sem custos.

Nesse como em muitos setores de alto de-
senvolvimento tecnológico não é mais o hard-
ware que comanda o negócio. É o software, o
aluguel ou a prestação dc serviços. Em contras-
te, algumas das nossas empresas de telecomu-
nicação chegaram a fechar as inscrições para
celulares e aparelhos comuns, visando a evitar
o vexame das filas de consumidores frustrados.

A revolução conceituai que ocorreu com as
telecomunicações no exterior caminhou parale-
mente à desregulamentaçào e competitividade
entre transportadores locais e de longa dis-

tância. Um mercado aberto não significa, con-
tudo, um mercado desorganizado. Todos os
países que liberalizaram as telecomunicações
têm bons sistemas normativos e parâmetros
rígidos para a prestação de serviços.

Os europeus que ainda têm sistemas esta-
tais, até 1998 arquivarão seus monopólios, por
força de tratados. Há, em toda parte, uma
abertura a capitais privados, combinada com o
papel do Estado como regulador e não mais co-
mo monopolista ou centralizador dos investi-
mentos. Estas são as linhas-gerais que também
devem orientar a expansão do capital privado
no Brasil, e o Ministério das Telecomunicações
marcha acertadamente nesse sentido.

Além de toda a lógica derivada do que
acontece no resto do mundo devemos conside-
rar, também, os problemas internos para invés-
tir a longo prazo. Nos anos 80 a formação de
capital fixo chegou a 29% do Produto In-
terno Bruto. Desde então despencou para cerca
de 20% do PIB. Ora, as telecomunicações re-
querem grandes volumes de capitais fixos, a
juros compatíveis e de longo prazo. A poupan-
ça estrangeira deve ser bem recebida nes-
ta área para complementar a poupança domés-
tica, e virá acompanhada por tecnologia.

Este fim de século será marcado pela des-
centralização do crescimento e pela alta veloci-
dade dos investimentos cm bens e serviços
combinados com redes de informação e trans-
missão de dados. Novas redes de fibras óticas,
novos sistemas de transmissão digital, satélites,
telefonia rural e urbana não surgirão se depen-
derem apenas da iniciativa estatal. O Brasil
precisará correr para tirar o atraso.

Mártir
O presidente da República as-

sumiu publicamente o compromis-
so de não usar dinheiro do Tesou-
ro para ajudar instituições
financeiras privadas em dificulda-
dc. Ainda assim, a paranaense Sa-
lete Cesconeto de Arruda. 40 anos,
assistente social e diretora de tea-
tro cm Curitiba, em protesto ao
que chama de "estatização" do
Banco Econômico, solicitou asilo
político a Cuba e Portugal.

A exótica Salcte resume de for-
ma lapidar: "Sinto-me 

perseguida
pelos meus governantes." Depois

alinha um rol de frustrações, que
incluem o pagamento de ágio na
compra de um carro durante o Pia-
no Cruzado, o confisco da pou-
pança com que pagaria o acornpa-
nhamento de sua gravidez durante
o Plano Collor, e, agora, o "salva-

mento de um banco de caciques
com o dinheiro do povo".

Em face de tal paranóia, é inú-
til dizer que o banco em questão
continua sob intervenção, que o
governo baiano desistiu de com-
prá-lo ou que. se houver alguma
solução para ele, ela deverá vir de
grupos privados. Salcte cncasquc-

tou que o governo traiu o real
nas costas do povo.

É comovente ver a que ponto a
obssessào conspiratorial torna as
pessoas impermeáveis aos fatos.
Curioso que uma admiradora do
modelo cubano seja tão fervorosa-
mente privatista no Brasil. Estra-
nho que contemple se expatriar no
diminuto Portugal, que costuma
mandar dc volta os brasileiros que
tentam disputar o parco mercado
de trabalho local.

Salete Cesconetto de Arruda c
a primeira mártir autoproclamada
do neoliberalismo imaginário-
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Educação
Mais uma vez nós estudantes do estado nos vemos na triste

situação de não conseguir um diploma dc segundo grau. A não
contratação dc professores técnicos nos coloca na possibilidade dc
ter que repetir o terceiro ano do segundo grau.

Os estudantes do segundo grau técnico em Edificação. Mecà-
nica. Eletrotécnica da Escola Técnica Estadual Ferreira Viana, no
bairro do Maracanã (RJ), sofrem com esse problema há mais de
quatro anos. A diretoria da escola afirma não obter resposta da
Secretaria de Educação quanto á contratação de instrutores. (...)
André Ávila da Costa — Rio de Janeiro.

?
Nós. alunos do curso de formação de professores de 2° e 3o

ano do Colégio Estadual Vicente Jannuzzi (...) estávamos tendo
aulas normais com professores capacitados até o dia IO 6/95,
quando a direção do Colégio colocou á disposição as professoras
Eliane e Conceição. A primeira lecionava Sociologia, Filosofia
(...) e a segunda, Psicologia, e supervisionava o estágio da turma
2021.

Indignados com a falta das aulas (...) fizemos uma manifesta-
ção pacifica para comover a direção, exigindo uma preocupação
maior com o nosso curso. (...)

Depois de conversas e visitas à Secretaria Estadual dc Educa-
ção, ficamos sabendo que as duas professoras haviam saído por"excesso de professores no Colégio Vicente Jannuzzi".

(...) Ao voltar das férias, nos comunicaram que aquelas
disciplinas seriam retomadas. As professoras designadas deixaram
bem claro — c por escrito — sua incapacidade para lecionar as
referidas matérias. Uma delas não exerce a função há vinte anos e
trabalha na administração do colégio. Afirmaram ainda que vêm
para a sala de aula por imposição da direção.

Sentimo-nos prejudicados por vários motivos: um deles á a
avaliação do segundo bimestre, que não houve. A turma 2021 teve
os estágios suspensos prejudicando a carga horária dc 240 horas;
até agora não foram feitas nem 100 horas. (...) Alunos em
dependência não tiveram seus casos resolvidos. Pedimos uma
solução. O único colégio estadual de Formação de Professores da
Barra da Tijuca tem que ser levado a sério. Iara Regina S. da
Silva, mais 60 assinaturas— Rio de Janeiro.

Poetas e letristas
Sou um integrante da antologia

A poesia da geração 60. Também
componho (música e letra), mas a
polemica na qual ora me incluo
obrigamé logo a esclarecer: quando
escrevo um poema tenho uma inten-
ção: ao escrever uma letra a intenção
é outra; (...) já fiz as duas coisas ao
mesmo tempo, quando poema e mú-
sica. sem forçar nada — para seguir
a lição de Manuel Bandeira — flui-
ram espontaneamente. (...)

Quero mudar de assunto e la-
mentar que o acessório tenha toma-
do o lugar do essencial nessa polêmi-
ca. A antologia propõe uma nova
abordagem da história literária bra-
sileira cm sua introdução. Nesta, lê-
sc a poesia brasileira por vez primei-
ra. numa perspectiva de "longa du-
ração" geracional. (...) Quero pedir
que a discussão se desloque para o
exame de uma antologia que preen-
che lacuna na nossa recente história
literária, que só se contava até João
Cabral. Parecia mesmo que a histó-
ria havia sido suspensa no tempo. E
peço isso com a melhor das inten-
çòes, pois quanto ao assunto que me
dá azo a vir aqui. já foi resolvido por
Caetano e Chico Buarque em entre-
vistas. Os dois compositores, de
quem sou fã. foram de uma clareza
meridiana ao se quererem apenas
compositores. E subiram no meu
conceito. Roberto Pontes — Rio de
Janeiro.

Quero entrar nessa biiga porque
a desinformação campeia:

Os letristas têm razão. Ninguém
tem culpa se o pessoal do Sincrétis-
mo só conhece letristas de músicas
feitas sob medida para o mercado,
de "cantores românticos que fizeram
fortuna". Também existem alguns
dos mais bonitos \ersos da língua

| portuguesa, como: Ah. se a juventude

Ique 
essa brisa canta (Paulo Sérgio

Valle): qu: Tira <> seu sorriso do comi-

nho. que eu quero passar com a mi-
nha dor (Nelson Cavaquinho) e uma
infinidade que o espaço impede a
mostra.

O leitor Bruno Tolentino de-
monstra desinformação, quando
classifica "filhotes do Febeapá"
(Deus salve Sérgio Porto) quem con-
sidera geniais obras participativas,
não-alienantes: Boto ele no colo, pre-
le me ninar (Chico Buarque); Mas
plantar pra dividir/mio faço mais isso.
não (João do Vale). (...)

Nei Lopes devia estar distraído,
quando afirmou "música 

popular
burguesa brasileira — alienante". es-
quecido dc existências como a dele
mesmo, dos citados acima, mais
Milton Nascimento, Carlos Lyra.
Edu Lobo e outros. Em homenagem
ao irônico "popular" do grande Nei
Lopes, encerro com Paulo Cesasr
Pinheiro: Quando um muro separa,
uma ponte une'se a vingança encara o
remorso punejvocê vem me agarra,
outro vem me solta ...Você corta um
verso eu escrevo outro/se me prende
vivo eu escapo morto. (...) Iderval
Pereira Garcia — Niterói (RJ).

Zico
Como eterna admiradora do

idolo, não posso deixar de demons-
trar minha tristeza com a atitude de
Zico. Ele diz que Romário está per-
turbando a ordem, mas não percebe
que sua atitude está desunindo o
nosso querido clube. Desde que o
Flamengo perdeu o título, tenho as-
sistido entrevistas em que Zico fala
mal (sem ser muito claro) do presi-
dente do clube. Ele se esqueceu de
que quando foi vendido, não assu-
miu perante a torcida. (...) e o clube
levou anos para se recuperar da crise
provocada pela venda. Zico não está
nada preocupado com o Flamengo,
só está interessado nos seus nego-
cios. Lúcia Helena Ahes — Rio de
Janeiro.

Pio Correia

Um novo projeto está sendo ela-
borado pela prefeitura visando a so-
lucionar os engarrafamentos da La-
goa e Jardim Botânico. Moro na
esquecida rua Pio Correia, na entra-
da do túnel Rebouças. Os morado-
res dessa rua para sair dc casa
cm direção a Botafogo, são obriga-
dos a subir a rua Jardim Botânico
ata a rua General Tasso Fragoso
(quatro quarteirões) para retomar
pela congestionada Maria Angélica
a rua Jardim Botânico, na mão con-
trária. São cerca de 20 minutos dc
trânsito engarrafado para chegar-se
ao ponto de partida.

Na volta para casa não é dite-
rente. Vindos da Lagoa. Barra, Le-
blon. Ipanema ou Gávea, têm que
passar em frente á sua própria rua
sem poder entrar, alongando o per-
curso pelo engarrafado e tumul-
tuado Humaitá, para então, cm um
enlouquecedor e demorado caminho
dc volta, ter o direito de chegar à
casa.

Vendo a boa vontade da pretei-
tu ra, (...) indago da possibilidade dc
ser aberto um acesso por baixo do
viaduto do túnel Rebouças, da rua
Pio Correia em direção à rua Frei
Veloso, o que libertaria os morado-
res da Pio Correia dc um grande
tormento e diminuiria o volume de
trânsito numa região superlotada.
Ivonete Cabral de Souza — Rio de
Janeiro.

Área portuária
Há muito tempo o Sindicato dos

Portuários do Estado do Rio dc Ja-
neiro vem fazendo pressão junto ás
diretorias dc Docas para que se deli-
na dc vez uma situação delicada que
é a invasão de áreas portuárias pelas
Escolas dc Samba.

Não temos nada contra as esco-
Ias, o que não podemos aceitar é que
com a situação atual da Companhia
dc Docas, elas simplesmente se ins-
talem nas dependências da empresa
sem qualquer autorização e ali per-
maneçam sem pagar aluguel, luz.
etc.

Como agravante, a direção atual
da empresa já dispõe de 19 manda-
tos de despejo e recebeu ordens su-
periores do Ministério dos Trans-
portes, em Brasília, para que não
tomasse nenhuma medida contra
qualquer destas entidades. (...) Elton
Monteiro Bandeira de Mello, presi-
dente do Sindicato dos Trabalhadores
nos Serviços Portuários dos Portos do
estado do Rio de Janeiro.

Defensoria Pública
Cabe ao governo assegurar aos

milhões de brasileiros carentes, aces-
so á justiça gratuita. A Defensoria
Pública não possui autonomia admi-
nistraliva e funcional. Sem essa au-
tonomia. como poderá patrocinar
contra o Estado direitos individuais
ou coletivos atingidos por ato discri-
cionario e ilegal do poder público?
Outro problema é a falta de parida-
de com as demais carreiras jurídicas.
Por falta dc estímulo, rareiam os
profissionais dispostos ao exercício
da defensoria pública. No Brasil, o
presidente Itamar Franco ao vetar
25 dispositivos da lei complementar
n° 80 94, tornou-a. por assim dizer,
praticamente inexistente. Agnelo
Medeiros — Rio de Janeiro.
As cartas serão selecionadas para publicação
no todo ou em parte entre as oue itverem
assinatura, nome completo e legível e endere-
ço que permita confirmação prévta
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alela do consenso e a verdade do dissenso

M 

forma que reduzisse a carga tributaria per-

exploradas. E o que pretende a reforma

sistema tributario de pernas pelo ar.
0 objetivo da politica economica e criar

conduces para um ciclo de crescimento fir-
me e sadio. Para tanto, o fundamental e
racionalizar o sistema e fazer com que a
economia funcione bem. Dai a necessidade
de eliminar "cunhas fiscais" que recaem
sobre as exportagoes, os bens de capital, os
insumos agricolas e a cestabasica. J imtar o

do desenvolvimento. A simplitlcagao e, so-
bretudo, a amplia^ao da base tributavel
complementam-se com as providencias ado-
tadas no projeto de Imposto de Renda de
Pessoa Juridica.

Com os pes no chao, o governo escolheu
o caminho da reforma possivel e adequada
ao objetivo de consolidar a prosperidade.

0 campo da ousadia e outro. Nao sei se
U/» ru\ P«ir1ntnf»ntrv Oncii-

A balela do consenso e a verdade do disseliso

GUSTAVO KRAUSE *

A firmam todos os parlamentares, de
/jL todos os matizes ideológicos e de to-
das as cores partidárias: 

"é 
preciso reformar

o Sistema Tributário. O sistema é complica-
do e injusto. Penaliza o trabalho e beneficia
o capital. É regressivo. Pune o pobre." Por
aí vai o rosário de argumentos. Os mais
ousados iam além do consenso e chegavam
a defender a tributária como a primeira das
reformas constitucionais.

Neste assunto, foi a maior taxa de con-
senso, no abstrato, e a maior taxa de dissen-
so, no concreto, que testemunhei, como
redátór-adjunto da Revisão Constitucional
que não houve. Se cada cabeça é uma
sentença, como ensina o adagio popular,
cada cabeça, cada sentença é um sistema
tributário. E aí o dissenso toma conta do
tema. A razão é simples: a reforma do
sistema tributário implica um monumental
conflito distributivo e o conflito se manifesta
em várias direções. Do poder que tributa em
relação ao contribuinte que paga. Um quer
receber mais, o outro, naturalmente, pagar
menos. Em relação aos poderes tributantes
(União. Estado e Município), ninguém ad-
mite perder, literalmente, um real. Do con-
tribuinte em relação ao contribuinte, porque
contrapõe quem deve responder pela carga
tributária (categoria de contribuintes e seto-
res da economia).

A propósito, este filme — quis o destino
— já vi em outros momentos e em posições
variadas como a de prefeito, vereador, se-
cretário de Fazenda, ministro da Fazenda e
deputado federal. Esta viagem federativa,
com escala no Legislativo, pode não ter
servido para muita coisa, mas, com certeza,
serviu para encarar o tema sem grandes
ilusões.

No Governo Itamar. imaginei que era
possível ensaiar uma reforma tributária, por
três razões: primeiro, para não repetir a
tradicional "garfada decembrina" no bolso
do contribuinte, sob o recorrente argumento
de tonificar e equilibrar as debilitadas contas
piíblicas; uma segunda razão estava no con-
selho. ouvido nas maratonas de conversas
que, na época, promovi com parlamentares,
economistas, entidades de classe, especialis-
tas: — "ouse" — diziam todos, enfatica-
mente, os meus colegas de Congresso. "É

uma oportunidade singular—aduziam — o

governo Itamar é um governo congressual e
o Legislativo não faltará ao Executivo .

As conversas eram recheadas por idéias
mil. Não faltavam alentados estudos, inclu-
sive uma competente proposta deixada pelo
Ministro Marcilio. sob a coordenação do
Dr. Arioswaldo Matos. E de fato. ousei, o
que faltou foi o consenso como base de
apoio político efetivo. No frigir dos ovos, a
montanha (o Congresso) pariu um ratinho
(o 1PMF), a tbrceps. e lá estava eu. como
Deputado, ajudando o complicado parto
com um votinho.

Finalmente, a terceira razão foge ao
mundo das objetividades. É uma confissão
com deveres de penitência e tudo. Propo-
nente de reforma tributária sofre de uma
doença mais grave do que a soberba: é a
doença do fundamentalismo tributário. To-
dos. inclusive eu. acham que tem na sua
proposta a pedra filosofal deste complicado
problema. Iluminado pela verdade revelada,
o sujeito sonha com o seu caminho reserva-
do na história econômica e constitucional
do Pais, ao deixar esculpida na letra rígida

da Carta Magna uma obra para agora e
sempre.

O choque da realidade diz outras coisas.
Não há gênio tributário ou gênio político
capaz de levar a cabo esta empreitada, en-
frentando todos os contenciosos e promo-
vendo uma revolução. Não dá. E enorme a
distância entre o ideal e o possível, como em
tudo na política e. mareadamente. em maté-
ria tributária. Para ser viável, tudo começa
pelo humilde reconhecimento de que não dá
para reinventar a roda, ou mesmo consertá-
la de uma só penada. Depois passa pelo
reconhecimento de que o espaço de mano-
bra é estreito e esbarra em limites intranspo-
níveis como, por exemplo, a rigidez federati-
va. Finalmente chega-se a um contencioso
que tem dois pólos conflitantes que. se radi-
calizado, é falso. Em geral, uma visão mais
fiscalista encara a Reforma Tributária como
o momento de aumentar a arrecadação. Na
atualidade, um dado compromete esta per-
cepção: em 95. a fatia tributária extraída do
PIB alcança a marca recorde de 31%. Do
lado do contribuinte, seria bem-vinda a re-

forma que reduzisse a carga tributária per-
mitindo um desafogo fiscal e mais recursos
na mão do setor privado. Entre "fiscalistas e
desenvolvimentistas", "privatistas e estatis-
tas", existem muitas possibilidades a serem
exploradas. É o que pretende a reforma
proposta pelo Governo. Nada de colocar o
sistema tributário de pernas pelo ar.

O objetivo da política econômica é criar
condições para um ciclo de crescimento fir-
me e sadio. Para tanto, o fundamental é
racionalizar o sistema e fazer com que a
economia funcione bem. Dai a necessidade
de eliminar "cunhas fiscais" que recaem
sobre as exportações, os bens de capital, os
insumos agrícolas e a cesta básica. Juntar o
1PI ao ICMS é o primeiro passo para a
construção do futuro IVA. O aumento da
arrecadação será uma decorrência natural
do desenvolvimento. A simplificação e, so-
bretudo, a ampliação da base tributável
complementam-se com as providências ado-
tadas no projeto de Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica.

Com os pés no chão, o governo escolheu
o caminho da reforma possível e adequada
ao objetivo de consolidar a prosperidade.

O campo da ousadia é outro. Não sei se
há disposição política no Parlamento: Ousa-
dia seria enxugar o texto da Constituição
que mais parece um regulamento do ICMS.
Basta que por ali fiquem princípios gerais da
tributação, os instrumentos de proteção ao
contribuinte, a definição de fato gerador. O
mais é excesso e rigidez. Para que definir na
Constituição que o imposto tal é progressi-
vo, que a alíquota qual ê seletiva, que o
imposto é não cumulativo, que se cobra na
origem ou no destino, que incide na etapa
da produção e ha comercialização? Isto são
normas de política tributária e que estarão
adequadas no espaço das leis complementar
e ordinária.

Para que tornar rígido um sistema que
trepida diante da vertigem das transforma-
ções econômicas? O legislador contemporâ-
neo, ao lado do possível, poderia oferecer às
gerações vindouras, entre a balela do con-
senso e a verdade do dissenso, um caminho
aberto para aperfeiçoamentos e mudanças
impostas pelas necessidades do futuro. E

História de

uma foto 
(2)

• Ministro do Melo Ambiento. dos Recursos Hídricos o
da Amazônia Legal

Brasília ameaçada

OSCAR NIEMEYER
T~*\ izem os jornais correr, em Brasília, a
I J idéia de aumentar gabaritos e de

criar, num concurso público, um novo cen-
tro naquela cidade.

Não me surpreendo. Vivemos um mo-
mento de tanto desrespeito e insensatez, que
tudo é possível, mesmo quando ofende tra-
balho alheio e a própria ética.

Não é de agora que um grupo de pessoas
descontentes com Brasília, e com elas mês-
mas com certeza, tentam desmerecê-la.

Não lhes interessa saber se Brasília é uma
cidade tombada, um exemplo importante
do poder de determinação do nosso povo. a
única capital até hoje construída em quatro

anos apenas. Nem conhecer os sacrifícios
que isso custou, as inquietudes. os descon-
fortos de construi-la naqúele descampado
distante.

Nem tampouco estar a cidade concluída,
sua feição urbanística impossível de alterar.
E que ela vive. seus moradores a adoram. E
acolhedora e tranqüila como Lúcio a deseja-
va, e como deve ser uma cidade administra-
tiva.

Nada disso eles compreenderam.
E o mais grave é saberem, perfeitamente,

estar Brasília vivendo um momento critico,
que os problemas de tráfego e estaciona-
mento começam a surgir, e aumentar gaba-
ritos tornaria sua densidade demográfica

insuportável. Brasília passaria a sofrer todos
os problemas de circulação e insegurança
que afligem os habitantes das grandes cida-
des do país.

Será que o povo de Brasília ja não pen-
sou nessa metamorfose dolorosa com que
eles ameaçam a Nova Capital? Aos que a
protegem cabe adverti-lo.

Tudo isso nos faz lembrar o governo de
José Aparecido de Oliveira, sem modificar
nada do que antes, com tanto carinho, foi
feito. Limitando-se em acabar as obras já
iniciadas, construindo outras que faltavam,
como a Catedral e seus vitrais, a Praça dos
Três Poderes, o Panteão e a Pira, o Museu
do índio, a Casa dos Cantadores e o Teatro

Amador. Ou então projetando o Setor Cul-
tural do Eixo Monumental e vários edifícios
destinados ao Plano Piloto ou às cidades
satélites, cuja pobreza o comovia.

Sua preocupação com Brasília era tão
grande que, além de assegurar o seu tomba-
mento pelo Patrimônio, a fez Monumento
da Humanidade, pela UNESCO.

Correto, de "mãos limpas", como dizia o
nosso amigo deixou um exemplo de como
um Governador deve amar e defender essa
cidade.

Como eram bons os tempos de José
Aparecido!

* Arquiteto

TV, o 
'ombudsman' 

pode 
ser você

CARLOS ALBERTO Dl FRANCO *

s;
eu tivesse um filho, com a TV

que está ai ficaria apavorado. A
meu ver. faltam idéias novas na televisão.
Ela mostra aquilo que é mais fácil e que
tem audiência garantida. Mas acho que
essa discussão não leva a nada aqui no
Brasil. Não é a primeira vez que se
discute sexo e violência na TV, e até hoje
nada foi feito." O comentário publicado
nas páginas amarelas da Veja não é la-
mento de um representante da Velha
Guarda. Trata-se da critica de um profis-
sional do ramo. Marco Nanini. ator con-
sagrado e respeitado diretor teatral (foi
chamado por Paulo Autran e Glória Me-
nezes para dirigir a peça As Regras
do Jogo), engrossa as fileiras dos descon-
tentes com o nivel da televisão brasileira.

Mas o olhar critico, urgente e necessá-
rio. não significa uma opção maniqueista.
Muita gente, fora e dentro da TV. está
empenhada na batalha da qualidade.
Beth Carmona, diretora de programação
da TV Cultura de São Paulo, fez chegar

às minhas mãos o documento final do
Seminário "Televisão e Infância", pro-
movido pela emissora em parceria com
o Instituto Goethe. O texto, sóbrio e
realista, abre uma reflexão operativa a
respeito dos caminhos da televisão.

"Os critérios de produção de progra-
mas", salienta o documento, "devem

atender realmente às necessidades e an-
seios da criança (e. por que não?, do
público em geral) e não exclusivamente a
interesses particulares e comerciais."
Quer dizer: a TV não pode negligenciar o
mercado, mas não deve ser cativa do
mercado. Ela não pode se esconder no
anonimato de uma pretensa demanda.
Dar o que o publico aparentemente quer.
Infelizmente, as pesquisas de opinião têm
servido de passaporte para a irresponsa-
bilidade editorial. Confunde-se. por
exemplo, curiosidade com aprovação.
Assim, elevados índices de audiência são
brandidos como sinais de endosso social.
Falácia quimicamente pura! O que o lho-

pe mede, sobretudo cm programação

com conteúdo violento ou erótico, é a
taxa de adrenalina, o nível das emoções.
Mas não registra nenhum juizo ético. Um
fuzilamento, transmitido ao vivo. estou-
raria os sensores do Ibope. Mas, certa-
mente, não indicaria um aval social.

A liberdade de expressão é inerente ao
sistema democrático. Mas a responsabili-
dade è o outro nome da liberdade. Fun-
damentar decisões editoriais apenas em
critérios aparentemente majoritários é
uma estratégia com trágicos precedentes
históricos. As ditaduras costumam invo-
car pretensos consensos como justificati-
va para a eliminação da própria liber-
dade de expressão. "A televisão se
converteu num poder demasiado forte
para a democracia." A advertência de
Karl Popper. o filósofo da "sociedade

aberta" (falecido em setembro de 1994).

produziu forte impacto na midia euro-

peia.
Os meios de comunicação social, disse

alguém, se consideram (e de fato têm sido
em muitos caso si os vicias da sociedade:

mas quem irá vigiar os vigias? Você, caro
leitor e telespectador, poderia muito bem

assumir essa tarefa de ombudsnm infor-
mal. Quando os consumidores tomam a

iniciativa, acabam sendo ouvidos. As

queixas são consideradas. Precisamos su-

perar a sindrome do conformismo. Existe

um elo indissolúvel entre o cidadão que
suporta a ineficiência dos serviços públi-
cos, o consumidor que aceita um produto
adulterado e o telespectador que. passiva-
mente, sofre os efeitos da poluição eletrò-
nica. Todos deixaram de lado a própria
liberdade. Lamentar-se não conduz a na-
da' Somos todos responsáveis. Lutar por
uma TV de qualidade é tarefa de cidada-
nia. E, sem dúvida, mais entusiasmante
do que passar a \ ida com a alma enchar-
cada de pessimismo estéril.

• Chefe do Departamento de Jornalismo e professor
titular de Ctica Jornalística na Càsper Ubero. ô

representante tía Faculdade de Ciências da
inw>nar-Yi rt» Untversfdacie de Navarra no Brast»

ALBF.RTO DINES*

/"X prof. Hélio Jaguaribe è um homem
V7 honrado — sem malicias, por mais que
o adjetivo, ao longo dos séculos, tenha ad-
quirido as conotações sibilinas que a pena de
Skákespeare colocou na boca de Marco An-
tônio. O prof. Hélio Jaguaribe é também um
cientista social com uma sólida base huma-
nista, fascinante causeur e empolgante visio-
nário.

O único senão cometido por Jaguaribe
nesta página, dia 14 último.foi o incensa-
mento do "doutor" Paulo Moura (não con-
fundir com o homônimo, extraordinário mú-
sico e homem de bem), que deveria ter sido
dirigida à revista Imprensa onde, na edição
de julho, na habitual rubrica O Circo cia
Notícia, publiquei o que ele chamou de "vi-

rulenta diatribe" mas que. na realidade, re-
sumiu-se a uma discreta — considerando-se
o volume do material disponível — comple-
mentação a uma legenda fotográfica da Fo-
lha (le S.Paulo.

Ao fugir do fôro legitimo, que é a revista
Imprensa, o ilustre ex-ministro do governo
Collor reincide na sua ingenuidade, enquan-
to o astuto protegido esconde-se nos desvãos
da propalada modéstia e recato.

A história, lida pelos quase 50 mil jorna-
listas e comunicadores brasileiros, e. agora,
magnificamente consignada neste JORNAL
DO BRASIL, é a seguinte: esse Paulo Moura
não "discrepou" da orientação política das
Forças Armadas depois de 1964, muito me-
nos provocou a "atônita surpresa" dos seus
superiores (de acordo com o prof. Jaguari-
be| ao pedir o desligamento do Exército.
Simplesmente juntou-se ao batalhão de ofi-
ciais que. aproveitando-se da ditadura, to-
mou de assalto empresas brasileiras — inclu-
sive jornalísticas — para seduzi-las com a

promessa de abertura de canais junto ao

poder militar. Hoje. no jargão tecnocrático,
dir-se-ia que pretendiam a "interação' Em-

presa-Exèrcito. Abriram mão dos parcos
proventos da reforma para abocanhar os
ricos salários de "protetores" da iniciativa

privada.
Parte desse contingente era herdeira da

tradicional linha secular e positivista do
Exército brasileiro; outra parte, oriunda do
integrismo católico de extrema-direita, pre-
tendia estabelecer uma Opus-Dei castrense
no exalo momento em que começava a insta-
lar-se a versão civil junto ao poder, na Espa-
nha e na América Latina. O nosso persona-
gem pertencia a este grupo, e que não tem
nada demais considerando-se que mesmo na
ditadura estava garantido o livre-arbítrio re-
ligioso.

Grave foi apresentar-se como psicólogo
profissional (não era) e iniciar um programa
de dinâmica de grupo na redação de um

grande jornal brasileiro e, depois, forçar
uma convivência pessoal com alguns deles

para levar à direção da empresa avaliações

que deveriam ser obrigatoriamente confiden-
ciais e reservadas.

Esta delação "científica", a pretexto de
coibir uma pretensa indisciplina, produziu
um dos maiores massacres jornalísticos do

período 64-85, sacrificando uma vintena de

profissionais, entre elas a grande Clarice Lis-

pector. Certamente compungido e constran-

gido. o angelical Paulo Moura aceitou o
mesmo cargo na direção da empresa antes
ocupado por um dos decapitados.

O episódio foi tão indigno que o falecido
Otto Lara Resende, testemunha ocular dessa
solução final, horrorizou-se sc afastou: o

prof. Hélio Jaguaribe, mantendo amizade e
relação de família com Otto, antes de come-
ter esta boutade quixotesca em beneficio de

quem não merce, deveria tomar conhecimen-
to do lance que tanto enobreceu o escritor
mineiro. Antes de propagar o currículo pro-
mocional pós-73 do psicólogo. Jaguaribe po-
deria informar-se de que psicanalistas do

porte de Inês Besouchet ficaram indignadis-
simos com este desempenho antiético e anti-

profissional da figura. E descobriram que o
então "psicólogo", hoje professor doutor em

psicologia, não era sequer lormado em uni-
versidade!

Esta história começou com uma loto de

jornal publicada a 14 de junho, onde esta-

vam um ex-ministro da Ciência (Jaguaribe),
um atual ministro da Cultura (Weflort), um
reitor da USP (Fava) e um Paulo Moura que
o repórter, contrariando o rígido manual da
redação, deveria ter minimamente qualifica-
do mas que. por absoluta indisponibilidade
de qualificativos, não o fez.

Exatos dois meses depois, graças ao arti-
co. tá sabemos de quem se trata. Uma lásti-
ma, pois alguém do quilate dc Hélio Jaguari-
be merece desfilar em melhor companhia.
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10 NEGOCIOS & FINANÇAS

Sai hoje nova regra

para crédito rural
O ministro da Fazenda, Pedro Malan,
deve assinar hoje, em Brasília, resolução
do Conselho Monetário Nacional
(CMN) estabelecendo uma nova classifi-
cação de mini e pequenos produtores ru-
rais e define regras diferenciadas para o
financiamento da agricultura familiar.
Com a medida, o governo irá oficializar o
acordo firmado em julho com a Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura (Contag). Pelo acordo, fica-
rão reservados aos minis e pequenos pro-
dutores 20% da exigibilidade bancária (a
aplicação obrigatória dos bancos em
agricultura). A expectativa é que isso re-
suite cm financiamentos de um total de
RS 380 milhões, que serão emprestados
aos agricultores à taxa de juros de I2"n
ao ano. sem TR. por um prazo de cinco
anos. Além dissó, as dívidas antigas serão
atualizadas ate I" de agosto pela 1 R e. a
partir dai. apenas por 12% de juros
anuais.

Brasil retoma posto de
maior parceiro do Chile
No primeiro semestre do ano. o Brasil voltou a m.t
o principal parceiro comercial do Chile, com um
intercâmbio na faixa de USS 1.2 bilhão, o que
representa um incremento de 60" o sobre igual
período de 1W.segundo cifras di\ ulgadas ontem
pelo Banco Central do Chile. a-, expoprtaçôcs para
o Brasil ercscerram 164"o. com receita de USS528
milhões. As exportações do Brasil chegaram a I SS
528 milhões, com incremento de 12o» sobre 1W

Bolívia e
Brasil em
desacordo
As negociações para
venda de gás boliviano
ao Brasil foram « "
suspensas dev ido if "
"divergência
momentânea" sobti^ ys
preços. Segundo o
ministro da Presidência
da Bolívia, José
Jiistimâno, o fato de o
acordo que
sacramentaria a
transação não ter sido
assinado quinta-feira"
passada, não significa
que as partes tenham ;
desistido do negócio,,,
Ele adiantou que o, »
Brasil se propõe a p.rj.tr
USS Ü.W por mil pes
cúbicos de gas.
enquanto a tarifa ' 

,
exigida pela Boiivi.i j\$ie
USS 1.20. As
negociações devem ser
retomadas nesta
semana. O acordo tfo
gas firmando entre os
dois países em 1993
prevê a construção de
um gasoduto de 23?
km, unindo a Bolívia e
São Paulo, para
abastecer a industria
paulista com 8 milhões
de pés cúbicos dia.
durante 20 anos.

Fusão cria
As empresas
farmacêuticas Upjohn,
dos Estados Unidos, c
Pharmacia AR. da
Suécia, anunciaram
ontem um acordo de
fusão que criara uma
das de/ maiores
empresas do
setor no

gigante farmacêutico
mundo, com
faturamento superior
USS 7 bilhões A fusão
deve concrcttzar-se
através de operação de
troca de ações, livre de
impostos, aprovada
pelos conselhos de
administração das

duas empresas. A nova
empresa deverá
alcançar, até 1998.
faturamento 25o»
acima da média do
setor, cerca de USS
500 milhões ano, e terá
sede cm Londres, com"
filiais em Estocolmo. '
Kalama/ooeMilào

Privatização ativa área industrial
Arquivo — 2/8/93

JOSÉ RAMOS
BRASÍLIA — A privatização dos

investimentos nos setores de eletriei-
dade, gás, telecomunicações, trans-
portes e petróleo já movimenta as' 
indústrias fornecedoras de máquinas,

u equipamentos e obras. E a tendência" é de um crescimento maior nas enco-
mendas a partir do próximo ano, pre-

„ vê o presidente da Abdib (Associação
Brasileira das Indústrias de Base). Jo-

¦¦sé Augusto Marques. "Os investi-' mentos em infra-estrutura para aten-
der a demanda atual, se fossem aten-
didos. chegariam a USS 100 bilhões,

"sem contar com obras rodoviárias",
calcula Marques. Ele acha que este"total 

pode ser atingido nos próximos
ii quatro anos.

Fontes de financiamento para es-" 
tes investimentos não faltam no mer-

i.cado internacional, segundo o presi-
dente da Abdib. Os primeiros benefi-

"cios das mudanças podem ser obser-
,,vados nas indústrias fornecedoras de
-equipamentos de geração c transmis-
••são elétrica. A Asca Brovvn Bovcri"(ABB). empresa da qual Marques é

vice-presidente, conquistou os con-
..tratos para fornecimento de equipa-
••mentos para as usinas hidrelétricas de
"Serra da Mesa, de Furnas (potência

de 1.200 M\V) e Itá. da Életrosul
..(potência de 1.450 MW).

Os dois contratos somam USS 110"milhões, e reforçaram o faturamento
,.da empresa, que pulou de USS 345

milhões em 199? para USS 617 mi-
-Ihões no ano passado. "As 

perspccti-
vas são de que a partir de 1996 as
vendas cresçam entre 10% e 15"o".

. espera Marques.
Ele se baseia nas estatísticas ofi-

ciais para aguardar investimentos
mais freqüentes no setor elétrico"Neste 

primeiro semestre o consumo
de energia cresceu mais de 8%, en-
quanto esperava-se algo entre 2.5% c
3% Mesmo com o desaquecimento
da economia aaora, será necessário

ampliar os investimentos para evitar
a crise anunciada no suprimento
energético", acredita.

Associações — A permissão
para que empresas privadas se asso-
ciassem as concessionárias públicas
foi o primeiro passo dado pelo go-
verno para a atração dos investi-
mentos privados, em 1993. Neste
ano foi autorizada a constituição
dos produtores independentes, que
poderão comercializar a energia, e
foi dada mais flexibilidade aos auto-
produtores, que geram energia para
consumo próprio. Eles foram auto-
rizados a formar consórcios para to-
:ar as obras e poderão vender o
excedente da eletricidade gerada.

Esta última modalidade gerou
também novas encomendas para a
Siemens, concorrente da Asea no se-
tor elétrico, que irá faturar USS I
bilhão neste ano (contra USS S60
milhões era 1994). A empresa já está
com o contrato de USS 21 milhões
para o fornecimento de quatro gera-

transtormadi

hidrelétrica de Guilman-Amorin, que
está sendo construída em Minas Ge-
rais pela Cia Belgo Mineira e pela
Cimento Cauê. A energia será usada
nas indústrias das duas empresas.

As fornecedoras de equipamentos
também estão desenvolvendo meca-
nismos para apoiar as empresas pú-
blicas nas obras que vão continuar
sob responsabilidade do Estado. Elas
fornecem os equipamentos acompa-
nhados do financiamento (turn-key1
obtido no mercado internacional,
permitindo que a empresa só comece
a pagar quando as instalações já esti-
verem gerando receita.

Uma forte usuária do sistema e a
Cemig-Companhia Energética de Mi-
nas Gerais, que no mês passado assi-
nou um contrato deste tipo com um
consórcio liderado pela Siemens, no
valor de RS 36 milhões. Contrato
semelhante foi assinado com outro
consórcio comandado pela Asea
Brown Bovcri para o fornecimento de
*2 subestações a C enug. no valor de

USS 60 milhões. "Assim a empresa
concessionária economizou 35%. cm
relação á compra convencional, avul-
sa. junto a diversos lornecedores ,
diz o vice-presidente da ABB.

Perspectivas — Nos planos do
governo estão a licitação de 33 con-
cessões para construção de hidrelétri-
cas pela iniciativa privada até 1999.
Destas, sete já ocorrerão neste semes-
trc. segundo programação do minis-
tro das Minas e Energia, Raimundo
Brito. "Só no setor elétrico, nossa
expectativa é de que as medidas go-
vernamentais atrairão investimentos
de RS 30 bilhões até 1999". estima
Brito. Isto significará novos lotes de
encomendas para as indústrias.

Na Abimaq-Associação Brasileira
das Indústrias de Máquinas e Equipa-
mentos. os efeitos das mudanças ainda
não surtiram efeitos visíveis. Mas ha
grande expectativa, segundo o presi-
dente da entidade, o engenheiro Sérgio
Magalhães, que iniciou o mandato na
última sexta-feira. "No próximo ano
acreditamos que o efeito surgirá rapi-
damente. principalmente quando co-
meçarem os investimentos no setor de
gás e na navegação".

Em seu setor, ond c sc encontram u
fabricação de máquinas que serão
usadas para produzir outras máqui-
nas. ele afirma que o empresário só
investe quando tem garantia de que
irá produzir. 

"A recessão breca um
pouco Os investimentos . reclama.

Apesar disso, o setor recuperou-se
no ano passado, passando do fatura-
mento de USS 14 bilhões para USS
15,5 bilhões, e deverá fechar 1995
com USS 17 bilhões em vendas. "Em
breve, esperamos voltar aos USS 21
bilhõe> que já registramos na década
de 80". Como o setor esta com ocio-
sidade de 40%. não serão necessários
investimentos maiores que os USS 2.5
bilhões atuais para supoftaj o au-
mento de encomenda^

BID faz advertência a bancos do Mercosnl

¦ Adaptação aos

novos tempos seria

ainda muito lenta

FERNANDO THOMPSON
Para o presidente do Banco Inte-

ramericano de desenvolvimento
(BID). Enrique Iglesias, não há cri-
se no sistema financeiro do Merco-
sul, mas ele acredita que os bancos
estão sendo muito lentos para se
adaptarem às mudanças. "Não c a
primeira vez que bancos latino-a-
mericanos passam por dificuldades.
Foi assim no Chile e no Uruguai",
disse. Na avaliação de Iglesias. o
caso brasileiro é diferente do argen-
tino. Lá, segundo ele. o governo
está tendo que intervir, com a ajuda
do BID. para evitar que os bancos
das províncias afundem na crise.
No Brasil, explica, apenas alguns
bancos atravessam dificuldades.
Mas ele avisa: "A estabilização tem
custos". Iglesias diz que os bancos
têm que se enquadrar ao processo
de globalização da economia. Ele
apoia os programas de ajuste tanto
do Brasil como da Argentina e diz
que os problemas com os bancos
são passageiros.

Real — A avaliação do presi-
dente do BID sobre o Plano Real é
muito boa. "Os resultados mos-
tram que o governo está no cami-

nho certo". Iglesias apoiou até as
recentes restrições à entrada de ca-
pitais estrangeiros. '*Os 

países lati-
no-americanos têm o direito de ter
controle sobre capitais especulati-
vos", diz.

Sobre as reservas brasileiras, que
voltaram a USS 40 bilhões, ele acha
que isso prova que os capitais estão
de volta à América Latina. Ele diz
que isso prova que o Efeito Tequila,
como ficaram conhecidos os refie-
xos da crise mexicana de dezembro
passado, já passou.

Fórum — O presidente do BID
está no Brasil para participar do
Fórum de ministros de Comércio
de países do Pacto Andino, do
Mercosul e do Chile, que acontece
hoje no Hotel Copacabana Palace,
no Rio. Além de Iglesias. participa-
rão do encontro a ministra Doro-
thèa Werneck. e o ministro da Eco-
nomia da Argentina. Domingo Ca-
vallo.

Dorothéa Werneck diz que no
encontro serão discutidas as bases
de integração econômica dos dez
países da região. "Queremos criar
as bases para que as empresas pri-
|ldas, principalmente elas, sejas as
responsáveis pelo crescimento da
região", explica a ministra.

O encontro começa às 9h, com
uma pelestra do ex-ministro Elie-

zeer Batista, que fará uma análise
econômica. Os ministros almoçam
com o governador Marcello Alen-
car e à tarde será redigido um docu-
mento com os resultados do encon-
tro. "O objetivo é levar esse cocu-
mento para o próximo encontro do
Conselho Empresarial da América
Latina (Ceai), que vai acontecer dia
8, em Santiago do Chile", diz Do-
rothéa.

Coréia — A ministra Dorothéa
Werneck, que chegou sexta-feira de
uma viagem à Coréia, diz que teve
encontros com os sete maiores gru-
pos privados do pais. De concreto,
a ministra trouxe a noticia de que a
Hyundai vai montar no Brasil uma
fábrica de montagem de veículos
comerciais. "Existem outros invés-
timentos a serem anunciados, mas
eu só posso divulgá-los mais tar-
de".

Mas a ministra admitiu que teve
que dar explicações aos empresá-
rios coreanos sobre as mudanças na
política econômica brasileira, espe-
cialmente sobre o aumento nas Jgri-
fas de importação. Segundo Doro-
thea. os coreanos acabaram se con-
vencendo de que as medidas eram
importantes para resguardar o pia-
no real.
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Piadas e pedidos
marcam coquetel
Do governador Marcello Alen-

car, durante o coquetel que ofere-
ceu ontem para os participantes do
fórum: "Não empresto o Eglesias
porque as taxas de juros que ele
cobra são muito altas".

O presidente da Petrobrás. Joel
Rennó, também foi ao coquetel.
Ele disse que a estatal já tem pron-
tos planos de parcerias com em-
presas privadas. "Só esperamos a
votação do projeto do senador
Ronaldo Cunha Lima. amanhã".
Os contratos, segundo ele. segui-
rão o modelo firmado com a em-
presa de petróleo da Venezuela.

O governador Marcello Alencar
diz que divulga hoje na sede do
Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social, junto com
as regras para a privatização de cm-
presas estatais do Rio. que divulga-
rá nos próximos dias. o edital de
licitação para a escolha da empresa
que gerenciará o Banerj.

O secretário de Indústria e Co-
méreio do Rio. Ronaldo Cezar
Coelho, aproveitou a festa para pe-
dir o apoio de Rennó ao projeto da
refinaria do Norte fluminense.

Fernando Rabelo

Enrique Eglesias, Dorothéa Wweneek e o governador Marcello Alencar: preparando fórum do Pacto Andino com o Mercosul e o Chile

Gustavo Franco em dias normais: sério e de terno e gravata

Muito além do mercado:

perguntado sc a crise do Econò-
mico não afugentaria investido-
rés ros do pais, disse; "O banco
centenário da Inglaterra, o Ba-
rinhgs, quebrou e não tenho no-
ticia de que alguém tenha redu-
/idos investimentos lá. É a mes-
ma coisa aqui".

Calmo, ainda deu uma pe-
quena aula aos jornalistas ao ex»
plicar que a estabilidade econò-3
mi ca é lenta e que acompanha*»
política, enfatizando que esta já
foi conquistada, referindo-se ao
impcachmcnt de Collor, a posse
de Itamar e a sucessão deste fw-
Fernando Henrique. "VanfSs*

caminhando na direção da esta-
bilidade". disse ao lado dos 11-
lhos que o acompanharam .na
tarde de autográfos.

O ministro da Fazenda, Pe-
oro Malan. que um dia antes foi'
á Bienal, não compareceu. ()¦
lançamento, contudo, não pefe,
deu o brilho. Jovens eçonom**1"
tas adquiriam às pressas o livro'
para ganhar o autografo de um
dos pais do real.

¦ Presidente do

BC fala de futebol

na Bienal do Livro

BRAULtO NETO
diretor da área intcrnacio-

V_>J nal do Banco Central
(BC). Gustavo Franco, trocou
ontem a seriedade pela descon-
tração. Chegou ao Riocentro. na
Bienal do Uivro, para autografar
a sua sexta obra, uma coletânea
de artigos acadêmicos sobre o
real. com meia hora de atraso.
Em compensação, sabia, como
tricolor, o resultado do jogo do
Fluminense contra o Crisciúma:
"vencemos por um a zero", disse
comemorando.

No balcão da Editora Fran-
cisco Alves, Franco estava â
vontade. Fez questão de dizer
que o livro era "uma obra aca-
démica". Um aviso de que o lei-
tor não encontrará no liv ro ne-
nhuma revelação surpreendente
nem bastidores do real.

Sempre descontraído, ao ser

BIE
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espaço na publicidadecar> Pauift—RobeSâo Paulo—Roberto Faustino
SANDRA BALB1

SÃO PAULO — Nem só dc cria-
ções geniais e produções sofistica-
das vive a propaganda. Uma das
principais alavancas de negócios de
ihpa agência é sua área de mídia. É
drt planejamento das inserções dos
anúncios na televisão e na mídia
ifflpressa que o cliente poderá obter
retorno do investimento feito numa
campanha. Por isso, as áreas dc
mídia das agências estão investindo
cada vez mais em qualidade c na
informatização dos seus serviços.

A DPZ. por exemplo, está se
prêparando para uma nova fase da
fffftpaganda — a segmentação cres-
flgpte do mercado de informação,
üos últimos anos aumentaram as
'opções de leitura e entretenimento'tom a entrada das TVs por assina-
Jura je o aparecimento de novas.pu-
ilicaçõês especializadas. Agora, o
WNlputadòr começa a ocupar parte

tempo do público que até reccn-

aicnte 
tinha como veículo princi-

¦de informação os canais tradi-
nanais de TV. "Vamos ler de nos

Scializar 
mais em estudos de au-

cia e nos preparar para entrar
uulnternel com propaganda casada
àsprestação de serviços," diz Daina
Ritttui. diretora de Mídia da DPZ.
Z<JS DPZ vem lançando mão da
Hiftírmática como ferramenta de
mídia desde o inicio dos anos 80.
I kije. para montar uma programa-
çãò de mídia — o mapa da inserção
de anúncios na TV, jornais e revis-
taí»— a agência conta com um soft-
u are desenvolvido em parceria com
a MSD. empresa do setor dc infor-
mática. "Nós inserimos no compu-
lador o valor de que o cliente dispõe
e o tempo de veiculaçâo e o compu-

Daina: propaganda na Internet

tador monta a planilha com inser-
ções na TV em 10 estados", diz
Daina.

A agencia também conta com
outros dois softwares que permitem
montar um mix de programas de
TV c publicações para atingir o pú-
blico alvo da campanha. "Assim

podemos dizer ao cliente quantas
vezes o produto dele vai ser visto
pelo consumidor", diz Daina. Com
isso é possível otimizar o uso das
verbas publicitárias, que encolhe-
ram nos últimos anos.

Além da análise quantitativa —
índices de audiência de programas e
número de vezes que o anúncio será
visto — a DPZ introduziu uma no-
va variável, a análise qualitativa.
Ela pesquisa o comportamento do
público frente aos meios de comuni-
cação. Descobriu, por exemplo, que
programas com baixa audiência,
como Jò Onze e Meia, têm um bom
conceito no mercado."Isso é impor-
tante quando se quer atingir um
público diferenciado", conclui Dai-
na.
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INFORME ECONÔMICO LUIZ GUILHERMINO

Governo sob pressão
A inda sob o impacto das pressões políticas
/l do caso Econômico, o governo vai preci-
sar de muita habilidade para tratar de outro
assunto, também com fortes ingredientes politi-
cos. Repousa na mesa do Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica (Cade) pedido de
homologação da compra da Siderúrgica Men-
des Júnior pela Belgo-Mineira, que a arrendou
por um ano com opção de adquirir o controle
da empresa em junho de 1996.

A lei antitruste, aprovada no governo Ita-
mar Franco, é a pedra no caminho do acordo
que envolve a siderúrgica de Juiz de Fora. E
que a lei não permite negócios em que uma
empresa passe a controlar mais de 20% do
mercado nacional. A compra da Siderúrgica
Mendes Júnior pela Belgo-Mineira fará com
que o grupo comprador detenha mais de 60%
da produção de aços planos comuns. Nos trefi-
lados a Belgo tem 40% do mercado e a Mendes
Júnior outros 30%.

Sabedores das dificuldades para a homologa-

ção do negócio, o governador de Minas. Eduar-
do Azeredo, e o prefeito de Juiz dc Fora, Custó-
dio Mattos, ambos do PSDB, entraram no cir-
cuito para viabilizar a aquisição da SMJ pela
Belgo-Mineira. Argumentam junto ao governo
que a siderúrgica é a mais moderna da América
Latina e que, sem a Belgo, acabaria sucateada
com todas as chances de apagar as caldeiras.

Além disso não se pode esquecer que o
embaixador do Brasil em Portugal, Itamar
Franco, deseja ver a SMJ funcionando e geran-
do empregos em sua cidade.

O que poderá salvar a futura aquisição da
SMJ pela Belgo-Mineira é um parágrafo em um
dos artigos da lei que instituiu o Real. É previs-
ta a flexibilização do percentual de 20% pelo
Cade para setores específicos da economia, des-
de que as vantagens econômicas superem às
restrições à concorrência provocadas pela con-
centração do mercado cm poucas mãos. Essa
alternativa nunca foi usada e poderá ser a saída
política do governo para o caso mineiro.

Abatimento
As últimas emissões do governo dc eurobô-

nus em iene e marco alemão foram responsáveis
por uma redução de USS 130 milhões na divida
do Tesouro Nacional, de acordo com levanta-
mento do diretor do Banco Gulfinvest, Manuel
Jeremias Caldas. Para ele. a equipe econômica
foi bem-sucedida ao lançar títulos da dívida em
junho e julho, quando as moedas japonesa e
alemã estavam supcrvalorizadas em relação ao
dólar e ao real. Os ganhos com a operação cm
iene foram de 10.30% e de 4,48% em marco.

Desafio
O grupo Marca, dc Nova Iguaçu — que

investe RS 60 milhões na construção do NovaS-
hopping —, vai expandir seus negócios na área
de revenda de automóveis. Com duas conces-
sionárias Fiat. uma em Nova Iguaçu e outra
em Duque de Caxias, o grupo pretende abrir
outras três ainda este ano: em Irajá. São João
dc Meriti e Itaguaí.

Crise?
O presidente da Xerox, Carlos Salles, está

querendo saber por onde passa a crise que
alguns setores da economia reclamam. No
mês passado a empresa negociou sete mil
contratos de aluguel de máquinas, 59% a
mais que os 4,4 mil de julho do ano passado.

Queda
Dados preliminares de julho indicam uma

queda de 28% em relação ao mês anterior nas
operações de leasing. Os negócios do mês passa-
do somaram USS 486 milhões e os de junho,
USS 626 milhões. O presidente da Associação
Brasileira das Empresas de Leasing, Antônio
Bornia. atribui a queda dos negócios à redução
do ritmo da atividade econômica.

Apoio
Os empresários dos setores têxtil e calçadista

ganharam um aliado no PT. O deputado mineiro
Paulo Delgado pediu provtdêneias aos ministe-
rios da Indústria e Comércio e do Trabalho para
sobretaxar as importações desses produtos vin-
dos do sudeste asiático. Ele acha que a concor-
renda é desleal pois, como os países asiáticos não
são signatários das convenções da OIT, os traba-
lhadorcs de lá recebem por produção, ou seja,
não ganham pelo domingo, férias ou feriados.
Isso barateia a mão-de-obra e o custo dos produ-
tos de lá de forma injusta, diz Delgado.

Executivo
De olho na comodidade dos executivos que

atuam no Centro do Rio, Luiz Roberto Londres
— da Clinica São Vicente — investiu USS 500 mil
e inaugura esta semana, no Centro, a MedCo, com
13 médicos à disposição dos estressados.

Lá e cá
O ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o da

Economia da Argentina. Domingo Cavallo. tro-
caram informações ontem sobre os impactos da
estabilização econômica no sistema financeiro.
Cavallo, na tentativa de passar incógnito, acabou
cancelando sua reserva no Copacabana Palace,
onde estava Malan. Hoje eles se reúnem nova-
mente para aprofundar a discussão sobre o tema.
Deve participar do encontro o presidente do
BID, Enrique Iglesias. Na Argentina diversos
bancos quebraram ao longo do plano de estabili-
zação. Não houve socorro governamental.

Aperto
O setor varejista e, em especial, as lojas de

departamento, passam por momentos difíceis.
Além dos pedidos de concordata da Casa Cen-
tro, Mesbla e Pernambucanas, o Mappin fe-
chou o semestre com prejuízo de RS 1,87 mi-
ihào e o Makro com RS 3,43 milhões.

Quem vem
O subsecretário de Comércio dos Estados Uni-

dos, Jude Kearney, chega ao Brasil dia 2 dc outu-
bro liderando uma comitiva de seguradores de seu
país. A convite do presidente da Fenaseg, João
Elisio Ferraz de Campos, os seguradores norle-a-
mericanos vão conversar sobre as perspectivas de
maior presença de seguradoras no Brasil. As resse-
guradoras dos EUA também estão de olho caso
caia o monopólio do IRB no resseguro.

CONSULTAS DE CHEQUES

Julho Agosto Varia^So

Cheques consultados 428.902 465 916 8,62%

Cheques rejeitados 3,35% 5.60"o 67.16%

Pre-datados 60,82% 61,10% 0.46%

Sem fundos 2,10% 2,88% 37,14%

? O aperto econômico foi sentido no Dia
dos Pais. As consultas ao Sistema Teleche-
que da Associação Comercial do Rio tive-
ram um aumento de apenas 8,6% na pri-
meira quinzena deste mês em comparação a
igual período de julho. No ano passado, no
mesmo período o crescimento foi de 60,7%.

Desaquecimento afeta agências

CLAUDIA DE SOUZA
SÃO PAULO — A desaceleração

da economia - que levou o PIB brasi-
leiro a contrair-se em 3,9% entre
abril e junho - bateu no mercado de
publicidade. O fantasma do corte de
pessoal já ronda as agências. Uma
das maiores e bem-sucedidas do pais.
a DM9, fez demissões esta semana,
atingida pela concordata da Mesbla,
um dos seus-prifletpaivcticniês;

A venda de espaço publicitário
contraiu-se, embora os gastos publi-
citários de bancos, dos fabricantes de
automóveis, e de bebidas e alimentos
continuem firmes. Para piorar o qua-

dro, sumiram as verbas governamen-
tais, lembra Roberto Duailibi, da
DPZ Propaganda, que menciona
duas exceções: os gastos do Banco do
Brasil, concentrado cm poucas agèn-
cias e os do Scbrac.

Os negócios do mercado publici-
tário como um todo caíram a partir
dc junho e julho, com diminuição do
espaço pubüaúrio compr-tKte-mrfVr
rádio, revistas e jornais de 10% a
15%, se comparados ao mesmo pe-
riodo do ano passado, segundo os
cálculos de Duailibi.

"Tivemos uma bolha dc prosperi-
dade. Foi um salto irreal do consu-

mo", comenta a vice-presidente de
criação (e sócia) da agências Talent,
Ana Carmen Longobardi.

Para cia, os anunciantes no Brasil
ainda seguem o principio de cortar
gastos com publicidade assim que a
situação aperta. "Os americanos são
mais agressivos e sc expõem mais.
Valorizar
duto em evidência. Aqui. assiin que
há incerteza com a economia se ins-
taura nas empresas o medo e a sensa-
ção de desperdício".

"Durante a recessão do plano
Collor. quem investiu no fortaleci-

mento da sua marca ganhou espaço
no mercadocomo a Arisco e a Bata-
vo.", argumenta Ana Carmen, Mas
reconhece que. para vários clientes .
existe mesmo falta de dinheiro.

Segundo Duailibi. a DPZ (segun-
da maior agência do país, com tatu-
ramento dc USS 164 milhões no ano

fuctIãTê_8%^ nos
negócios nos dois últimos meses. Ele
aposta numa recuperação do setor no
segundo semestre, quando tradicio-
nalménte, ele lembra, o mercado cos-
tuma obter 65% do faturamento do
ano.

Rio terá feira

de arquitetura

e decoração

Vem aí uma nova feira para pro-
var que o Rio de Janeiro é a vitrine
do pais. É a Metro Quadrado, a
primeira feira anual de produtos
para arquitetura e decoração no
Brasil, que será realizada na primei-
ra quinzena de maio de 96, no Rio
Centro. A iniciativa partiu da em-''pWia 3 Plus Assessoria de Marke-
tnig L.tda, responsável pela organi-
zação de eventos do porte da Casa
Cor Rio e exposições temáticas no"RkV Design Ccnter. A empresa está
investindo RS 200 mil no projeto,
que por enquanto está sem patroci-
nadoi.

Segundo Patrícia Mayer, uma
das sócias da 3 Plus, há uma neces-
sklade no mercado para um evento
voltado para o fornecedor. "Na Ca-
sa Cor são demonstrados os am-
bientes criados jpelos decoradores.
Estava faltando algo que mostrasse
os produtos utilizados, mas de uma
forma interessante, que combine
com o assunto".

A Metro Quadrado é inspirada
em feiras internacionais , como a
Decorex. em Londres e a americana

. High Point. "Maio é ideal para a
feira, pois a maior parte dos lança-
mentos ocorre em março.

O secretário de Desenvolvimen-
to Econômico, do Rio. Paulo Cas-
leio Branco, garante o apoio da
Prefeitura "O Rio lança a moda
para o Brasil, e a Metro quadrado
faz parte do processo de recupera-
ção da própria cidade".

SUPER PRQMQÇÃ0

de envelopes

€nvelopes o Preço de Banano

Ofício - 24cm X 34cm o Milheiro

R$30,00 à vista

Temos outros Modelos

E^Tvcki|iex:

® 
fcomGrclo LMa.

Tel: 233-1217

PABX: 233-6606

Caderno

Idéias| I V H O S

SÁBADO

JBno seu

FRANCHISING

TEORIA El PRÁTICA

COMO FAZER SUCESSO COM SEU PRÓPRIO NEGÓCIO

Seminário • 23 de agosto

Se você tem espírito empreendedor e pensa em aplicar suas economias em um negócio

próprio, venha conhecer cada passo para ingressar com sucesso no sistema de

Franchising. com a orientação de especialistas e empresários do setor.

Hotel Sheraton - de 8:30h às 18:00h

Taxa de Inscrição: R$ 140,00

inclui almoço, estacionamento, coffee-breaks, material didático e certificado

+ Mini Feira de Franquias para contato direto nos intervalos das palestras

0 que é Franchising. O papel do franqueador e do franqueado. Auto-avaliação do

candidato a franquia. Como procurar a franquia ideal e saber se o franqueador é sério

. Aspectos jurídicos. Aspectos financeiros. Pré-requisitos para o sucesso

. Como avaliar a franquia e tomar a decisão final»Apresentação de dois casos práticos

I N F 0 R ÍY1 A Ç 0 ES E INSCRIÇÕES

Associação Brasileira de Franchising - Rio de Janeiro
Rua da Candelária, 9 / gr. 413

Tel.: (021) 263-2525

Realização: Patrocínio:

• • • •
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BRASILEIRA DE FRANCHISING

Seguradora
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Chuva 
provoca 

desabamentos e uma morte

^ 
AdnanajC^k^

¦ .¦ -| "W"~^
outros bairros ficaram alagados e sem luz ; m • Jogos da Barra"!

^ 

A forte chuva que atingiu a cida- draulico. Ele dormia no quarto loraiTI adiadoS |«

energia eletrica e isolamento de lo- preso sob o entulho, mas foi retira- ljjj^S^ partidas'de futebol so<;aite (q^- j;
cais onde ocorreram quedas de fios do por um sobrinho. Ioienis e Tjjmmm gorias mirini. dente de lcitc e'.'it,i-

.dio^A^areasmaisat^gid^foram Sblga^ FUho,-n^Me^E^S05r^1 e^duasdetenifj^ |j

ridas sem gravidade. A unica morte redor do setor de emergencia caiu || * ' ¦ .v t t lizado na quadra do condomliiio
acontpccu no Morro dos M^caros, na manha de^ ontem com o peso da Nova 

^lp^uiema.^^Dcvido

o pardeal arcebis^o do Rio^ de Ja^ proMema 

^ 

controlado 

'ainda 

de ^ 
>yg^~ 

* 
pla masc^lina e dupla rpista) 

^wii- 

• 

^ 

j'

genio. 
"Infelizmente, tivenios de Defesa Civil interditou mais quatro Maiwcl Soares Jogos da.Jarra ,foi ,pa™ 0 lutchoi «

mudar os pianos em virtuuc da pQj. estarem em areas de risco. Na so^aite. 0 resultado das qiuitro
chuva", explicou o padre Jose Ro- ru., jos£ Hieino, Tijuca, uma ar- rw"i f* • • primeiras partidas disputadasjon-
berto da Silva, paroco de Paqueta. vore centcnaria de cerca de 10 me- ±611100 1103 1*111111 (tUTdlltC H S6IHcUl<l tem foi o seguinte: Nova Ipanema

Inverno — A chuva e o mail tros caiu sobre dois carros Kadett „ .. 5X0 Eldorado (mirini): Birra-
forte sinal da chegada do inverno, sem causar vitimas. A arvore bio- °" cariocasu quc fica™8 Sl'r" A estiagem provocou um fria vao garantir melhorias beta mares 5 X 0 APCEF (mirim):>lo-
que comecou em 21 de junho c queou o transito e atingiu um presos com a brusea mudan^a de aquecimento natural com tempe- manha.", informoua previsora. 0 vo Leblon 3 X ! Eldorado.
termina em 21 de setembro. Na transformador, deixando diversas temperatura nas ultimas hoiasde- ratura chegando a 39 graus - mdice pluviometrico mats alto, 0 unico jogo de volei dispnta-
Travessa Angustura, Prapa da Ban- ruas sem energia eletrica. p^parar para uma semana mais aha dp Inverno - e media de 130 mihmetros. foi registrado no do ontem na quadra do Nova
deiraf a fachada e a lateral de um Ainda na madrugada de domin- . . H M 

'' 
. n,s.' 

y.° ,rraus' om a chegada da fren- Alto da Boa Vista. 0 normal no ipanema foi da categoria mirim
antigo predio de tres andares que „0, na Praai 15,cairam alguns tijo- • r 

' 
^ f L ) , 

te fria, a temperatura caiu de 31 mes de agosto sao 152 mihme- (emininof As nieninas do Nova
estava em reforma riiiram por volta los e pedacos de concreto da Aveni- . r . \ e„i in ..Lj t ^ 

C 'iar'! ^a"s' 
tissii trcnie iria tros , afirmou Marlene, destacan- Ipanema venceram por 2 X 1'a

das 20H30de sabado, caindo sobre da Perimetral. Ninguem foi atingi- ^ 1 ^Cd;°^°\ . 
Vl 11 ? 

1' em 
I01111110 

C0111 cl° a intensidade das chuvas na equipe do condominio Eldorado.- . e ja esta son o litoral do Kio. A massa de ar uuentes ciue esteve madruoada de ontem r\ , i .
o quintal da pensao do portugues do, mas a rede eletrica foi rompida. foJrte chuva na madrugada de on- gb o Rio por um longo periodo, 7 - . [X ; 

^rdo 
COmt ® m^m°, os

Manoel Antonio Soares, de 52 causando corte de energia. Alguns tem foi provocada por essa frente causou a formaSPde crandes nu- , f pruisoes nao sao muito 
gdedores 

estao eliminado|. O
anos. Ninguem se feriu, mas o co- tecnicos foram de manha ao local fria. qui ja era es^rada dcstle a vens", analisou As chuvas devem °UmiSt| Pfa 08 prox!mos d,f 0 r " "d° COmpl' ° dos JogoS d?

, - , , , r. . r- , rauiumuuiui carioca node esperar tempo bom semana sera publicado na proxi-merciante passou a manha de do- para v.stonar as conduces da Pen- qumta-lu a passada. contmuar ate quarta-feira. mas n| scmanas se ^ Sc. ma qujnta.feira no JB-Barra. Os
mmgo calculando os prejuizos e se metral. Na Avenida Brasil. as pogas W a P'ov.sora Marlene (rente fna ira cmbora. gUndo a previsora. a proxima Jogos da Barm seguem amafttti
refazendo do susto. "Parecia 

que d'agua fizeram com que muitos car- LuJ'- as,°"lras nias"as at ar Marelene destaca que, ao Ion- frente fria que devera chegar ao com partidas de biriba. as 20h. no
era a minha casa que estava desmo- ros engui^assem e a PM rcforcou ^ 

ron^u^^^netr^o'Est" g° da semana' ^a manh:i e ;l Estado ainda esta sob a Argentina Alfabarra, e de futebol so^ii^-h
bronando", comentou. policiamento para evitar assaltos. do°ou'"die!"ini'niiu!'"frlica^ A tarde sao espcrados periodos de e nao se deslocara por algumas partir das 20hl5, no Novo Le-

A Defesa Civil interditou o pre- Ruas da lllia do Governador, Bon- massa de ar polar empurrou a melhoria. "Agora 
que a tempera- semanas. A maxima registrada blon. Na biriba. se enfrentam:

dio e a pensao, mesmo procedimen- sucesso. Penha, Tijuca. Andarai (rente fria. que finalmente conse- tura baixou, as chuvas nao devem ontem no Maracana foi de 23.2 Novo Leblon X Portal do Parqw.
to adotado na casa de Ioienis da parte do Centro ficaram varias ho- guju veneer o bloqueio e chegar Sk-'r t;">° fortes durante a semana graus e a minima. 16 graus no Alfabarra X Noya.tpanema e Ri-
Silva Moreira. 45, bombeiro hi- ras sem energia eletrica. aaSude,ste,  pequenos\iesrocamentos da frente Alto da Boa Vista. viera X Mandala.

* 4

( 
divalores distribuidora de tItulos e CunprmA,.cado Patrulha Financiamentos vao Salgueiro ,

'eletrica' 
beneficiar 

servidores apresenta
av!SO iCCCDC clli^UayclU come^a hoje Aprcfeitura,atravesdolnstitutode fantasias

0 Liquidate da DIVALORES DistribuWofado Thulosa Valores MobW«Ho> L.da, . . J D f d Consumkior da Camara A uuarda municipal I'revidencia do Municipio do Rio de Janeiro A escola de samba- Em liquidapSo extrajudicial, devidomento autonzado pelo BANCO CENTRAL DO « ui ivulsu uv vuiiauuiiuvi ud vaiuuio n ^uaiua iuuiin.i|Mi t . ¦ r - j u • i- —
BRASIL (art. 16 da Lot 6.024/74), comunica aos interessados que receberd, is ruo Muiiicipal realizou nestc final de semana uma bin/ ganhara a partir de hoje IProvi-Rio), divuigara na edi?ao de hoje <10 -Acadcmicos tro Salgu^nj,
S3oJos6n.° 20 - 20.° andar, nosta cidade, propostas, EM envelope lacrado. no supcrmereado Mundiul da Rua Voluntaries da um rcfot^o motorizado Diatio Oficial a lista dos servidores publieos aprescntara hoje a no.ilftj,,
das 10:00 horas at<i iss 16:00 horas do dia 24 de agosto de 1995. para aiienapao Patria. em Boiafogo. eencontrou \arias irregularida- para o patrulhamento do habilitados para o sorteiode mil finaciamcntos no saliio nobre do Tijuca

m !f|S 
°-A d(v,^agrAr,a (TDA's)- d0 p'op/'edodo des- , N' depdsito de alimentos. foi encontrada uma Aterro do Flamengo e da imobiliarios que serao concedidos pelo Tents Clube. os protofiposta empress. No mosmo tocul sorao pcestados as mformocoes necess^rios ao preen- .' ,v . , ... r\ r • .  .

chimento e ao recebimento das respectivas propostas, para aiienapao dos LOTES nmhada dc 15 gatos. Dcz quilos dc hacalhau. Quinta da Boa V ista, instiiuto. Os finaciamenios ir tu das fantasjas para - -
de n.°s 01 e 02, de TItulos da Divide Agraria (TDA's). quilos de orelha de poreo e 133 quilos de fariuha de Uma importadora cedeu a programa de cmprestimos aos segurados e -00 carnaval de 96. Serao

2. Procodar-so-i & abartura e ao exama das propostas em sessao publica. as rosca porani mutj|i/ados por cstarcm com o prazo de prel'eitura de/ veiculos casas ja foram sorteadas no inicio do ano. Os e.xpostos 36 modelos do
11:00 horas do dia 25 do ogosto de 1995, d Rua Sao Jose n.° 20. 20.° andar. ' ' ' 

 - . , eletrieos eom eanaeidade habilitados deverao aguardar a divulgagao dos carnavalesco Fabionesta cidade na oresenca dos interessados rosarx/ada ao LIOUIHANTF rip ni#>nn \alidade vcncido. 0 SUptHlKriado toi autliauO com . . . . {nesta ctoaae, na presenqa oos tnteressaoos, reservaaa ao liuuiuan rt, de pieno , •, & • - u r c- Para uuatro nessoas Se numeros com os quais participarao do sorteio. Borges que eompoem o ,diretto, a faculdnde de recusar toda e quolquer proposta constderada insattsfatd- mil ta de Rb 3 mi . A eoumsao ambem foi a Sao ' ' " .... , . - . i w. , 1
ha 0 rovogar a licitapao. nr.,, . ,lllrir„nil , r ..,ht.r,,1r. .l.> F1 Pese-ulor () "penenc.a der eerto. Os mabilitados poderao emrar eom um recurso enredo Anarquistas«mf

3. Osintoressados poderaoobter cbpia dorospectivo EDITAL, diariamente, no 1 '1^1 1 k ' ' ' 
preleitura lara uma no periodo de 22 a 25 de agosto. Fles deverao masnemtodos , < i

hor^rio das 10:00 at6 ds 16:00 horas, nosdias utois, A Rua Sao Josti n.° 20, 20° restaurante. que havia sido interuitado na oito uias. licitavao para a compra dirigir-se a Central de Atendimento ao ineluindoas roupas dlis •
andar, nosta cidade. eumpriu todas as notilleacoes leitas pela eomissao. dos carros. 0 sistema Segurado do Previ-Rio. no Centro alas das baianas e batcrin4

josTvieira ASSUMPckcT 
1995 Deiuineias a Defesa do Consumidor podem ser lei- potjcr;j XT u,j|l/aj0 na Administrativo. na Cidade Nova, das 10 as 16 As fantasias da eomissao

Liquidante 'as. de toda a cidade, pelo telcfone 262-7638. or|a maritima. horas. de frente estao guarding
¦
I

CENTRAIS EUETRICAS SA Light '
m. E-.rtcktid._s. r-7-i PETROLEObras/leiros.a. ,

EM CGC23274.194/0001-19 |,"1 |p| PETROBRAS '
MtNtSTtRtO AVISO Ns D0F.T-031/95  S^T^iU«OEminas E eneroia Elclrobms LICITACAQ ¦ !fffnI MINISTtRtODEMIN/VS EENERGIA

Aviso de Edital TOMADADE PREQ0 Ifflm MtNts-rtnro DAS coMUH.CAQdcs Servi9o Executivo da Admlnlatra?So Central
TP.S.DRN.0.006.95 N? DT-3152-0035/95 AVISO DC LICITAQAO ^r»o

FORNECIMENTO DE SERVt^O A Telecomunicacoes do Rio de Janeiro S/A - TELERJ, comunica que farS realizar CONCOHHENCIA N2 400-1O-1053/95
1. Obieto: Sorvicos de Aluauol Objeto: Consultoria para o Desen- ucitagio conforme a seguir: Tomada de Prego: 7-0455/95-76. Objeto: Aquisi;ao Comumcamosquoo Aviso do Concorrfincia publicado no DOU o no Jornai do Bra-.u^1. wwjciu. o^iviyuo uc Miuyuui rJ*~. nr^o/oc u«r-». m-on ^ c^i. oecnn no d,a 09/08/95, como ConcorrOncia n° 400-00-1053/95. 6 retificado para i
Hn Tratnr enhm Pctnira o vofvimentodeSistemas. ClasseComercial deformulanos diversos. Data. 05/09/95. Hora. 10.30. Pre<;o do Edital. R$ 5,00. Tomada ConcorrOncia 400-16-1053/95do Irator sobre Esteira e de Servi<» exigida: 0500.10.1. Nivel de Prego: 7-0489/95-63. Obfeto: Aquisigao de pressostato. Data: 06/09/95. Hora: 09.00. concorroncia n 400 ie 1053/95.
Retroescavadeira, ambos com mfnimo exieido- ll 0 Aviso resumido do Pre9° d0 Edilal: 5|0?-cri,6rio: Menor Pre?°- Local: Rua Dois de Maio, 437/9, Bloco
Operador. para Servigos de Edital foi publicado no D.O.U. de C 1» andar-Jacare-Rio de Janeiro-RJ.Os interessados^^derSo lereobter 0 Edital , Vlj., , H. e demais esclarecimentos no local actma, no horirio de 10:00 is 12:00h e 13:00 as « jd&LManuten?ao de Estradas de 21/08/95. Obtencao de Edital 15:00h. Regulamentagao: Lei n4 8.666, de 21/06/93, publicado no DOU de 22/06/93, f-l-J PETROLEO BRASILEIRO S.A.
Acosso e do Contencao de Ero- esdafecimentos: Rua B6tgamo, 320 e suas alteragoes posteriores. Rio de Janeiro, 04 de maio de 1995. COORDENADOR uU PETROBRAS 

'

sao no Ambito do Departamen- DA COMISSAO DE LICITACAQ.  LSj. Q.30 14.00 horas-te<. 582-4072. MwsTfeto df minas f enerqiato de Produ^ao Nova Igu09u, Dimtoria Tfecnica
nas localidades de Bananal- RJ. ~~~~~~~~~~~ Servi^o dc Engenhana^
Pirai - RJ, Imbarie - RJ. Santa r-afn 

i- 
— -i AVISO DE LICITA^AO '

Rita do larntinna Mr TOMADA DE PftEQOS N2 570.1^496.95 j
AnorJw-c'o 

'Mi " K-.o-rtc^sA > CASA DA MOEDA DO BRASIL Objeto: Sefvi?os de Fabricatao e Montagem de Estruturas e Acessorios para a ,Aparecida do Norte - Sr. I <'J - •——- ....... instala^odosManKoldsdeAlbacora. Empresas Cadastradas no rtem 41 i2grupos t«««»«"«ii»«» EMn6rt«f A. B e C. Endero^o para consulta e/ou obtenijao de Edital, SEGEN/GEINP/SUMQ^I. (
n Rua General Canabarro, 500 ¦ 9° andar - Maracana - RJ. Valor do Edital: R$ 30,002. Obtencao do Edital: Departa- RocebitTKjnto das propostas dia 05/09/95 is 14 00ti, r>o enderoso citado acima

tomadas de preqos i—: JD N 0 na Rodovia PresidentG toma pubttcoque, por razoesdeordem « . .. . A D i| ; farA roali ____________________——Dutra,238-kmO-JardimAmerica administrativa.foiadadooencerramerto A CaSa da Moeda do BrasilI comun ca que far^ reall- "
- Rio de Janeiro - RJ de 9 as 11 daTomadadePrecosNaDT-3230oo42/ zar as tomadas de precos abaixo relacionadas. j-j-j PETROLEO BRASILEIRO S.A.
horas ede 13 as 16 horas. 95Manutenqaoprevenhvaderel£s Os editais poderao ser lidos na integra e obtidos no PETROBRAS

de PROTEpAO e instrumentos OE escritorio da CMB na Rua Sete de Setembro, 111  iiTwiU 
''

3.MaioresInforma^oes: Diarto 10° andar " Centr0 " Ri° de Janeir°' 3 Parlir de
Oficial da Uniao dos dias 21 e 01/95. de at6 as i6:oo horas do dia 22/08/95, no horario das 09 ^s 15 horas. atentando-se ^
22,08.95. 15/08/95, para at6 as 13:00 horas do para o prazo estabelecido no par&grafo 2° do art. 22, AVISO DE LICITA^AO

dia 25/08/95. A referida Tomada de (jg Lgj po 8.666/93, de 21/06/93. CONCORRENCIA N2 1 SO.0.052.95-1
Deonrtnmpnto rif> PmHurno Precos foi publicada no Dl&rioOficial da a pntrona Hnc anovnc rioc f>rtitfli<5 corA ffiitfl mf»diantP Objeto Servi^os de manuten?ao em equipamentos de instrumenta?ao iuepanamento de Produfao Uniao. no dia 21/07/95, pa«ir>a 13.231. A entrega aos anexos aos eaitais sera teiia meaianie Pneumat,ca/eleu6nica na Olicma da PETROBRAS. sob regime de precos un.tar.os

NOVO Iguaqu Permanecem inalteradas as demais TGCOlhimGntO d6 RS 5,00 (CiHCO T63iS), HO 6nd©r0<^O por um prazo Oo 730 (setecentos o trinta) dias corridos. atraves de hcita^ao hpo
condicoes do Edital. Maiores supramencionado. n i .a ¦ » », u ^ ^ , .....  .. , . . Edital encontra-se a disposi^ao para consulta e./ou obtencao na Gerfcncia de ,

esclarecimentos, na Av. Marechal TP. N° 950800 - Nota fiscal fatura em formul^rio conttnuo. Contratos da E&P - Baca d« Campos - Av Elias Agostmho. 565, Sala 104. Bloco
W T • Ftoriano, 168 - A1 - 1® andar - sala 37. EnCertameniO — 11/09/95 as 10 horas 8m Maca^ * RJ A aquisi?io da documonta^ao serA mediante apresentaeao de"» diariamente, de 09:00 Ss 11:00 horas. __ ncn7i< r- iu ^ • i-» comprovante depagamento no valor deR$ 12.50 (do;e reais e cinquenta contavos)

W ^p p p DIRETORIA T£CNICA. Ir. N 950734 — Empilhaaeira eletrica. Recebimento das documenta? oos e propostas no dia 22/09/95. as 14 OOh. na ESP !
Comrssao Permanente de Tomada de I EncerramentO - 12/09/95 &S 10 horas. Dacia C-'^POS. oc».ao em quo ser4 imciada a abomira do1; envelopes de I j 

*
ooc omenta^ ao. {

4,,-fena no seu JB Precos e Convite - Sorvicos. '1
  *¦¦¦¦-  ¦¦ — - ,,,, ...
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Chuva 
provoca 

desabamentos e uma morte

Adriana Caldas

Jogos da BarraMM

foram adiados ,
A chuva prejudicou a segunda

rodada dos Jogos da Barra. Qa-
tem. foram disputadas apenas as
partidas de futebol soçaite
gorias mirim, dente de leite e^ip-
fantil), vôlei (mirim, infantil in-
fanto e adulto) e duas de tênis. Os
dois jogos de basquete (á|úm|.
que seriam realizados em quadras
descobertas no condomínio Por-
tal do Parque, foram transferes
para amanhã, no Novo Leblcm.
No vôlei, apenas um jogo foi rea-
lizado na quadra do condomiiiio
Nova Ipanema. Devido à chuv^.
que começou por volta das 17h.
os quatro jogos restantes foram
realizados em quadras cobeçjfjs
do condomínio Alfabarra.

Outros dois jogos de tênis (dü-
pia masculina e dupla misia)<tew!i-
bem foram transferidos puni
quinta-feira, a partir das 2()h. jío
Nova Ipanema. A dupla formada
pelas tenistas Ana Szheer e Josefi-
na Vargas venceu por 2 a ü a
dupla Tereza e Dzizi Ibrahiti. jO
destaque da segunda rodada^-dos
Jogos da Barra foi para o futebol
soçaite. O resultado das quatro
primeiras partidas disputadas «mi-
tem foi o seguinte: Nova Ipanema
5X0 Eldorado (mirim): Bàrra-
mares 5X0 APCEF (mirim);>io-
vo Leblon 3 X ! Eldorado.

O único jogo de vôlei disputa-
do ontem na quadra do Nova
Ipanema foi da categoria mirim
feminino! As meninas do Nova
Ipanema venceram por 2 X l'a
equipe do condomínio Eldorado.
De acordo com o regulamento, os
perdedores estão eliminados. O
resultado completo dos jogos d!t
semana será publicado na pró.\í-
ma quinta-feira no JB-Barra. Os
Jogos da Barra seguem amaititã
com partidas de biriba, às 20h. no
Alfabarra, e de futebol soçathfc-tt
partir das 20h 15. no Novo Le-«rwa Ai
blon. Na biriba, se enfrentam:
Novo Leblon X Portal do Parqtre.
Alfabarra X Nova Ipanema e Ki-
viera X Mandala. ¦"-J

Manoel Soares viu o quintal de .sua easa ser tomado pelos restos de uni velho easarão que desmoronou

ruim durante a semana

Os cariocas que ficaram sur-
presos com a brusca mudança de
temperatura nas últimas horas de-
vem se preparar para uma semana
também chuvosa! O Instituto Na-
cional de Meteorologia (Inmet)
informou que uma frente fria que
estava no Sul do pais se deslocou
e já está sob o litoral do Rio. A
forte chuva na madrugada de on-
tem foi provocada por essa frente
fria, que já era esperada desde a
quinta-feira passada.

Segundo a previsora Marlene
Leal. as outras massas de ar frio
que se deslocavam da região Sul
não conseguiam penetrar no Esta-
do. ou chegavam muito fracas. A
massa de ar polar empurrou a
frente fria. que finalmente conse-
guiu vencer o bloqueio e chegar
aa Sudeste,

A estiagem provocou um
aquecimento natural, com tempe-
fatura chegando a 39 graus - a
mais alta do Inverno - e média de
33 graus. Com a chegada da fren-
te fria. a temperatura caiu de 31
para 23 graus. 

"Essa frente fria
vinda do Sul. em contato com a
¦massa de ar quente, que esteve
sob o Rio por um longo período,
causou a formação de grandes nu-
vens", analisou. As chuvas devem
continuar até quarta-feira, mas a
frente fria irá embora.

Marelcne destaca que, ao lon-
go da semana, pela manhã e á
tarde são esperados períodos de
melhoria. "Agora 

que a tempera-
tura baixou, as chuvas não devem
ser tão fortes durante a semana e
pêqüênqs deslocamentos da frente

fria vão garantir melhorias pela
manhã.", informou a previsora. O
indice pluviométrico niais alto.
130 milímetros, foi registrado no
Alto da Boa Vista. "O normal no
mês de agosto são 152 milíme-
tros", afirmou Marlene, destacan-
do a intensidade das chuvas na
madrugada de ontem.

Se as previsões não são muito
otimistas para os próximos dias, o
carioca pode esperar tempo bom
nas semanas que se seguirão. Se-
gundo a previsora. a próxima
frente fria que deverá chegar ao
Estado ainda está sob a Argentina
e não se deslocará por algumas
semanas. A máxima registrada
ontem no Maracanã foi de 23.2
graus e a minima. 16 graus no
Alto da Boa Vista.

DIVALORES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS >
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA."EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL"

AVISO
O Liquidante da DIVALORES Distribuidora de Títulos o Valores Mobiliários Ltda.- Em liquidação extrajudicial, devidamente autorizado pelo BANCO CENTRAL DO

BRASIL (art. 16 do Loi 6.024/74), comunica aos interessados que receberá, à rua
São José n.° 20 - 20.° andar, nesta cidade, propostas, EM ENVELOPE LACRADO,
das 10:00 horas até às 16:00 horas do dia 24 de agosto de 1995, para alienação
englobadamonte de TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA's), do propriedade des-
ta empresa. No mosrrto local serão prestadas as informações necessárias ao preen-
cbimento o ao recebimento das respectivas propostas, para alienação dos LOTES
de n.°s 01 e 02, de Títulos da Divida Agrária (TDA's).

2. Proceder-se-á à abertura e ao exame das propostas em sessão pública, às
11:00 horas do dia 25 do agosto de 1995, à Rua São José n.° 20. 20.° andar,
nesta cidade, na presença dos interessados, reservada ao LIQUIDANTE, de plenodireito, a faculdade de recusar toda e qualquer proposta considerada insatisfató-
ria e revogar a licitação.

3. Osintoressados poderão obter cópia dorospectivo EDITAL, diariamente, no
horário das 10:00 até às 16:00 horas, nos dias úteis, à Rua São José n.° 20, 20°
andar, nesta cidade.

Rio de Janeiro (RJ), 20 de julho de 1995
JOSÉ VIEIRA ASSUMPÇÃO

Liquidante .

Salgueiro 411„
apresentarn"
fantasias 7"
A escola de samba
Acadêmicos do Salgu^rT^
apresentará hoje à no.itfi^.,
no salão nobre do Tijuca
Tênis Clube, os protótipos
das fantasias para _ _
carnaval de 96. Serão
expostos 36 modelos do
carnavalesco Fábio
Borges que compõem o J
enredo "Anarquistas siivi^
mas nem todos". » >
incluindo as roupas dlis '
alas das baianas e batera"
As fantasias da comissão
de frente estão guardatteí*

Financiamentos vão
beneficiar servidores
A prefeitura, através do Instituto de
Presidência do Município do Rio de Janeiro
(Previ-Rio). divulgará na edivão de hoje do —
Diário Oficial a lista dos servidores públicos
habilitados para o sorteio de mil finaciamentos
imobiliários que serão concedidos pelo
instituto. Os finaciamentos integram o
programa de empréstimos aos segurados c 200
casas já foram sorteadas no inicio do ano. Os
habilitados deverão aguardar a divulgação dos
números com os quais participarão do sorteio.
Os inabilitados poderão entrar com um recurso
no periodo de 22 a 25 de agosto. Eles deverão
dirigir-se á Central de Atendimento ao
Segurado do Previ-Rio. no Centro
Administrativo, na Cidade Nova. das 10 às 16
horas.

Patrulha
'elétrica'

começa hoje
A guarda municipal
ganhará a partir de boje
um reforço motorizado
para o pairulhamentó do
Aterro do Flamengo e da
Quinta da Boa Vista.
Uma importadora cedeu a
prefeitura de/ veículos
elétricos com capacidade
para quatro pessoas. Se a
experiência der certo, a
prefeitura fará uma
licitação para a compra
dos carros. 0 sistema
poderá ser utilizado na
orla marítima.

A comissão de Defesa do Consumidor da Câmara
Municipal realizou neste final de semana uma blit/
no supermercado Mundial da Rua Voluntários da
Pátria, em Botafogo, e encontrou várias irregularida-
des. No depósito de alimentos, foi encontrada uma
ninhada de 15 gatos. Dez quilos de bacalhau. 2K
quilos de orelha de porco e 133 quilos de farinha de
rosca foram inutilizados por estarem com o prazo de
v alidade Vencido. O supermercado foi autuado com
multa de RS 3 mil. A comissão também foi a São
Conrado e autorizou a reabertura do El Pescador. O
restaurante, que havia sido interditado há oito dias.
cumpriu todas as notificações feitas pela comissão.
Denúncias à Defesa do Consumidor podem ser lei-
tas, de toda a cidade, pelo telefone 262-763S.

FURNASCENTRAIS ELÉTRICAS SA WMK £3 LightLT&r... ^40 Serviço* do ElelrictdJri* SA
«OTtrtMWMUMimcM Ltotrobriety

AVISO Na D0F.T-031/95
LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO
N® DT-3152-0035/95

FORNECIMENTO DE SERVIÇO
Objeto: Consultoria para o Desen-
volvimento de Sistemas. ClasseComercial
de Serviço exigida: 0500.10.1. Nível
minimo exigido: II. O Aviso resumido do
Edital, foi publicado no D.O.U. de
21/08/95. Obtenção de Edital e
esclarecimentos: Rua Bérgamo, 320 -
Departamento de Oficinas no horário de
9:30 às 14:00 horas - tet: 582-4072.

Diretoria Técnica

MfNtSTt RfOOE MINAS E ENERGIA ElCtrObrOS
Aviso de Edital

TP.S.DRN.0.006.95

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA mflBml
Serviço Executivo da Administração Central

AVISQ DE RETIFICAÇÃO —
CONCORRÊNCIA N2 400-16-1053/95

Comunicamos que o Aviso de Concorrência publicado no DOU e no Jornal do Brasil*»-
no dia 09/08/95, como Concorrência ne 400 00-1053/95. è retificado para i
Concorrência na 400-16-1053/95. ,

rnrTTimrrTM MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

A Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A - TELERJ, comunica que fará realizar
Licitação conforme a seguir: Tomada de Preço: 7-0455/95-76. Objeto: Aquisição
delormulários diversos. Data: 05/09/95. Hora: 10:30. Preço do Edital: RS 5,00. Tomada
de Preço: 7-0489/95-63. Objeto: Aquisição de pressostato. Data: 06/09/95. Hora: 09:00.
Preço do Edital: R$ 5,00. Critério: Menor preço. Local: Rua Dois de Maio, 437/9, Bloco
C, 1- andar - Jacaré - Rio de Janeiro - RJ. Os interessados poderão ler e obter o Edital
e demais esclarecimentos no local acima, no horário de 10:00 às 12:00h e 13:00 às
15:00h. Regulamentação: Lei n4 8.666, de 21/06/93, publicado no DOU de 22/06/93,
e suas alterações posteriores. Rio de Janeiro, 04 de maio de 1995. COORDENADOR
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

1. Objeto: Serviços de Aluguel
de Trator sobre Esteira e
Retroescavadeira. ambos com
Operador, para Serviços de
Manutenção de Estradas de
Acesso e de Contenção de Ero-
são no Âmbito do Departamen-
to de Produção Nova Iguaçu,
nas localidades de Bananal - RJ.
Pirai - RJ, Imbariè - RJ. Santa
Rita de Jacutinga - MG e
Aparecida do Norte - SP.

MiNJSTÍRtO OE fURNAS E ENERGIA
Serviço de Engenharia

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N2 570.1.496.95

Objeto: Serviços de Fabricação e Montagem de Estruturas e Acessórios para a
instalação dos Manifotds de Albacora. Empresas Cadastradas no item 4.11.2 grupos
A. B e C. Endereço para consulta e/ou obtenção de Edital. SEGE N/GE INP/SUMQfJ.
Rua General Canabarro, 500 • 9" andar - Maracanã - RJ. Valor do Edital: R$ 30,00
Recebimento das propostas dia 05/09/95 ás 14 OOti, no endereço citado acima

CASA DA MOEDA DO BRASIL

2. Obtenção do Edital: Departa-
mentode Produção Nova Iguaçu -
DRN O. na Rodovia Presidente
Dutra. 238-kmO-Jardim America
- Rio de Janeiro - RJ. de 9 às 11
horas e de 13 às 16 horas.

AVISO DE ADIAMENTO.
LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
toma púbtico que, por razões de ordem
administrativa, foi adiado o encerramento
da Tomadade Preços Na DT-32300042/
9&MANUTHNÇÃO PREVENTIVA DE RELÊS
DE PROTEÇÃO E INSTRUMENTOS DE
MEDIÇÃO EM 26 SUBESTAÇÕES,
constante do Aviso de Editai N® DPR-T-
01/95, de até às 16:00 horas do dia
15/08/95. para até às 13:00 horas do
dia 25/08/95. A referida Tomada de
Preços foi publicada no Diário Oficial da
União, no dia 21/07/95. página 13.231.
Permanecem inalteradas as demais
condições do Edital. Maiores
esclarecimentos, na Av. Marechal
Floriano, 168 - Al - ls andar - sala 37.
diariamente, de 09:00 às 11:00 horas.

DIRETORIA TÉCNICA.
Comissão Permanente de Tomada de

Preços e Convite - Serviços.

TOMADAS DE PREÇOS
A Casa da Moeda do Brasil comunica que fará reali-
zar as tomadas de preços abaixo relacionadas.
Os editais poderão ser lidos na integra e obtidos no
escritório da CMB na Rua Sete de Setembro, 111 —
10° andar - Centro - Rio de Janeiro, a partir de
22/08/95, no horário das 09 às 15 horas, atentando-se
para o prazo estabelecido no parágrafo 2o do art. 22,
da Lei n° 8.666/93. de 21/06/93.
A entrega dos anexos dos editais será feita mediante
recolhimento de R$ 5.00 (cinco reais), no endereço
supramencionado.
TP. N° 950800 - Nota fiscal fatura em formulário continuo.
Encerramenlo- 11/09/95 às 10 horas.
TP. N° 950734 - Empilhadeira elétrica.
Encerramento - 12/09/95 às 10 horas.

MMSTéRtO OE MINAS E ENERGIA
E&P - Bacia de Campos

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N2 160.0.052.95-1

Objeto Serviços de manutenção em equipamentos de instrumentação
pooumática/oletfónica na Oficina da PETROBRAS, sob regime de preços unitários
por um prazo de 730 (setecentos e trinta) dias corridos, através de licitação tipo"menor preço".
Edital encontra-se à disposição para consulta e'ou obtenção na Gerência de
Contratos da E&P - Bacia de Campos - Av Elias Agostinho. 665, Sala 104, Bloco
B, em Macaè • RJ A aquisição da documentação será mediante apresentação de
comprovante de pagamento no valor de R$ 12.50 (doze reais e cinqüenta centavos).
Recebimento das documentações e propostas no dia 22rtJ9/95. às 14 OOh. na ESP- Bacia de Campos, ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes de
documentação. "

3. Maiores Informações: Diário
Oficial da União dos dias 21 e
22,08.95.

Departamento de Produção
Nova Iguaçu

Viagem

EMM

EMU

|

—I

_ , , PETRdLEO BRASILEIRO S.A.
Ui| PETROBRAS

MNSltRIO OE MINAS E ENERGIA
E&P - Bacia de Campos

AVISO DE LICITA^AO
CONCORRENCIA N2 160.0.052.95-1

Objeto Sorvicos de manutenfao em equipamentos de instrumenta;ao i
pneum&tica/eletrAnica na Oticina da PETROBRAS, sob regime de precos unitarios
por um prazo de 730 (setecentos e trinta) dias corridos. atraves de licita;ao tipo"menor pre?o".
Edital encontra-se j disposicao para coosulta e'ou obtencao na Gerdncia de
Contratos da E&P • Bacia de Campos - Av Elias Agostinho. 665, Sala 104, Bloco
B, em Macae • RJ A aquisifio da documenta^ao seri mediante apresentai;ao de
comprovante de pagamento no valor de R$ 12.50 (doze reais e cinquenta centavos).
Rocebimento das documentafoes e propostas no dia 22rtJ9/95. as 14 OOh. na ESP- Bacia de Campos, ocasiao em que ser& inictada a abertura dos envelopes de
documental ao. "
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Governo do Rio inicia hoie as 
privatizacdesCarlo Wrode ||

Oesenvolvimento Economico ain^t^riefiniu auantas das 26 onsiderado um dos principals mo procedimento adotado na inter-
Social (BNDES), o Programa Es- | alvos da politica de privatL- vei& do Banco do Estado de Sao
$djial de Dcscstatiza?ao. De zadas 

mas a expectaUva h que oao do govcrno estadual, o Banco • Paulo (Banespa). Na segunda sc-
acqrdo com o governo Marcello ||Wg. 

Wr pelo menos metade delas siga este do Estado do Rio (Bancrj) ja vem mana de janeiro, a junta de inter-
;SCar' T 

Ser 
5, yfi, 11HirSli Sminho, como eocasoda CTC naufragando em prejuizos ha varies ventores do Bancrj come?ou o sa-

ff° Para Uvra.r ° 
^° 

do Pf (Companhia de Transportes Cole- anos. Desde 1987, o banco sofreu neamento financeiro. com a venda
sq de empresas defiatanas ou de tivos) 

Coneri (Companhia de Na- duas interven$6es do Banco Cen- de participagoes acionarias do ban-
estrutura precaria^o prognama vegatfo do Estado), Ceasa (Cen- tral. A mais recente, iniciada no fim co em empresas como a Ciferal e a

rrih'is de RS 1 bilhao em privatiza- -J&7- S^Pai^o MetrS^ a Rumi- entSo goveraador eleito Marcello cias, quatro diretorias c varios ou¬
tgoes e concessoes e destacar a afi- trens 

(Companhia Fluminense de Alencar. que defendia o fechamen- tros cargos de primeiro escalao.
nidade do governo do Rio com 1 Trens), a ideia k fazer concessoes to imediato de todas as agendas do Marcello Alencar chegou a tentar

outras empresas, qSa^cS^ o^sodo^Ban- Unra auditoria realizada no ano realidade insolvente da institute
passado, por exemplo, indicava que, - passou a admitir a pnvatiza?ao. |

bri^rvi°cosS—' 
Apesar da priva Marcello Alencar promote mais eficiencia no servigo publico do Rio "Ainda estamos fazendo le-

tlzacao ser um dosobjetivos do . ,ul. . , . . . . vantamentos, mas e certo que ar-

prpgrama, o goveraador Marcello semso publico, inclusive atraves ma do estado, "sem 
perder de recadaremos, mais de RS 1 b -

"Alencar 
e o secretario estadual de de parcerias. vista o compromisso social . lhao , diz Marco Aurelio. Ele

Planejamcnto, Marco Aurelio "Nao se trata so de privatizar 
"Existem empresas que nao aindaesti apurando todo o subsi-

Alencar, destacam que o projeto por privatizar. t um programa apresentam resultado algum, ser- dio que o estado deu as empresas

vai alem disto- busca uma melhor que permitira maior dedicai;ao do vidores desqualillcados... E preci- nos ultimos dois anos, mas adian-

prestacao dos serves publicos. governo estadual as areas da se- so fazer do servi?o publico um ta que existem vanas distorts.

As melhorias, segundo eles, virao guran?a publica, saiide e educa- instrumento de politica que aten- A expectativa na Assembler Le-

nao apenas atraves dos investi- ?ao. 0 estado t um mau gestor de da aos interesses do povo", defen- gislativa e que o projeto, que esta-

mentos que serao feitos na area negocios. A fmalidade e contem- de o goveraador. De acordo com beiece linhas gerais para a pnvati-
social com os recursos arrecada- plar a populagao". diz Marrello Marco Aurelio, o programa de ziicao, seja aprovado em 15 dias.
dos mas tambem Dela tecnolocia Alencar. lembrando que o Rio es- desestatizacao esta inserido no com 38 a 40 votos dos 70 depu-

XIS seus Diretores e Fu

falecimento de

MEDINA e convida para

!izar-se HOJE

Marcello Alencar promete mais eficiência no serviço público do Rio

VALENTIM PEREIRA FERREIRA
MISSA DE 7° DIA

A Dm>iorifi it.i CAmara Bfosilgira du Comòinmus convidd todos os sòccos e
iimigos. paia missa do COMTt. VAI I NT.IM PERf IRA rERREIRA fcX-PHtSI
DE KlTI DA CMC. a ser celebradâ nesm 2* Imra, 21.08.96. As 18 30h. na loruia
Suntn Mònic.i - Rua José Linhares. 96 - Loblon (RJ)

ROBERTO MACHADO DE BUSTAMANTE
(MISSA DE 7- DIA)

'-A família agradece as manifestações recebidas e
! convida para a Missa de 7o Dia que será realiza-

da hoje às 1 9:30hs., na Igreja Porciúncula - Av.
Roberto Silveira - Icaral - Niterói.

OBRAS, REVESTIMENTOS. INSCRIÇÕES, CONSERVAÇÕES
EM GERAL EM QUALQUER TIPO DE SEPULTURA

EM TODOS OS CEMITÉRIOS

!®&NEST257-ar527237^977/25Sí3ÍW
TAMBÉM VENDEMOS JAZIGOS PERPETUOS

FACILITADOS BARATOS E BEM LOCALIZADOS

RONALDO AUGUSTO MACHADO

(MISSA DE 7° DIA)

JL REGINA. TOBIAS, MARIA CLARA. CARLOS EDUARDO e
JT CLAUDIA, e GUILHERME AUGUSTO agradecem as manifesta-

| cões de carinho e apreço recebidas por ocasião do falecimento do
seu querido esposo, pai, sogro e avô e convidam para a Missa de 7°

dia a realizar-se no dia 22/08. 31 feita, às 11 30 horas, na Igreja São José.
situada à Av. Prós Antonio Carlos s/n°-esq. da Ri;a Sâo José Centro

ZAIA

(Maria do Rosário de Pizzo)

tSeus 

amigos do BNDES, do CISV. da Militância
Política, dos Encontros na Colônia, os mineiros e
ou pernambucanos, tantas e tantas vezes reunidos por

sua alegria luminosa e sua vontade transformadora, farão
-companhia fraterna à Família, na MISSA DE 7o DIA, HOJE,
dia 21, às 11 horas, na Igreja de Santa Cruz dos Militares
(Rua Primeiro de Marco, Centro)

ABRAHAM MEDINA

(FALECIMENTO)

RACHEL, RUBEM, ROBERTO, RUY e respecti-

VV vas famílias, consternados comunicam o faleci-

v mento de seu querido Esposo, Pai e Avô e

convidam parentes e amigos para o sepultamento a

realizar-se HOJE, às 11:00 horas, no Cemitério Co-

munal Israelita do Caju.

ABRAHAM MEDINA

(FALECIMENTO)

ARTPLAN PUBLICIDADE S/A, através de

ncionários comunica o

seu Mentor ABRAHAM

o sepultamento a rea-

izar-se HOJE, às 11:00 horas, no Cemitério

Comunal Israelita do Caju.

Incêndio destros. TU in

galpão na Penha

Um incêndio destruiu ontem de manhã o galpão
da Nuva Produtora de Alimentos, dentro do
Mercado São Sebastião, na Penha. Pelo menos
70% do trigo acumulado no galpão foi perdido.
Ninguém saiu ferido e os bombeiros não soube--
ram informar a causa do incêndio, que começou
por volta das 6h45. A loja. localizada na Rua do
Alho, não tinha vigias e os proprietários não
apareceram no local. Duas viaturas do Corpo de
Bombeiros da Penha apagaram as chamas, que
çhé$iram atingir dois metros. Após o incêndio, o
local foi interditado e isolado com cordas pela' Defesa Civil.

Tenente do
Exército é
assassinado
0 segundo tenente do
Exército, Alexandre
Moreira, foi morto, na
noite de ontem, por dois

_ homens que roubaram seu
carro, o Chevettc. ano 79,
placa SR-1291. na Rua
Cirne Maia. em Todos os
Santos. Segundo policiais
da 23" Delegacia Policial
(Méier), onde o caso foi
registrado, o militar
reagiu ao assalto.

Paço recebe música
clássica e samba
O samba e a música clássica andaram de braços
dados ontem pelas salas do Paço Imperial, na
Praça 15. Um acordo entre a Secretaria
Municipal de Governo e o Conservatório
Brasileiro de Música patrocinou o recital Canto
tis i riaturas. dirigido pelo ator Carlos Verc/a. Na
platéia. 30 atentos integrantes da escola de samba"
mirim Império do Futuro, que puderam travar
conhecimento com instrumentos musicais antigos
e exóticos como o alaúde. o sáltério e a harpa.
No repertório, as crianças ouviram o Pai Nosso
em hebraico, canções em sãnscrito e até musicas
populares como 7Wo Sentimento, de Chico
Buarque e Imagine, de John Lennon.

Encontro de
motoqueiros
em Penedo
Terminou ontem o II
Only Harley, que reuniu
este final de semana, em
Penedo, mais de 500
motoqueiros entre 12 e 60
anos. O evento é um
encontro dos lãs da
motocicleta Harley
Davison. Além de shows,
o Only Harley teve
gincanas, feira de
artesanato e até eleição de
miss.

JÚLIA PELLEGRIN0 DE CICCO

A família de Júlia P. De Cicco agradece a afetuosa solidariedade
de todos por ocasião do falecimento e convida para Missa de 7o
Dia. que será celebrada amanhã, dia 22 de agosto. 3J-feira,
às I8h30m. na Igreja Sta. Mònica. na Rua Josó Linhares. Leblon.

 AVISOS
RELIGIOSOS E FÚNEBRES
585-4320 - 589-9922

2as às 5as fewas. das 8 00 às 19 00 h.
Sextas-feiras, das 8 00 às 20.00 h.

Sábados, das 8 00 às 12 00 h.

JORNAL DO BKAB1L

JOAQUINA D0MINGUES
(QUININH A)

(7o DIA)
J. A Família agradece as ma-

| nifestações de carinho re-'
cebidas pelo seu falecimen-

to e convida para missa a ser"
•realizada dia 21. 2*Meira ás
18:00 horas, na Igreja N S.,
das Dores, no Ingá - Niterói.

'JÓfcNAL DO BRASIL
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Governo do Rio inicia hoje as 
privatizaçõesCario Wrede

n Marcello afirma

que estado deverá

lucrar R$ 1 bilhão

FABIANA SOBRAL
O governo do Rio sai hoje na

Trehte dos demais estados, ao lan-
çar, às 16h, no Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), o Programa Es-"$düal de Desestatização. De
acqrdo com o governo Marcello
•Alencar, além de ser um instru-
'fràíflto 

para livrar o estado do pe-
scfiie empresas deficitárias ou de
estrutura precária, o programa¦titíyé trazer aos cofres públicos
míiis de R$ 1 bilhão em privatiza-
ções e concessões e destacar a afi-
nidade do governo do Rio com
Brasília." 

O projeto — que pretende pri-
vatizar, entre outras empresas, a
Cerj (Companhia de Eletricidade
dò Rio de Janeiro) e o Banerj
(Banco do Estado do Rio de Ja-
¦neiro) — recebeu várias sugestões
do.ministro do Planejamento, Jo-

.sé.Serra, que hoje vai prestigiar o
lançamento. O Ministro da Fa-
zenda, Pedro Malan, e o presiden-

.te do Banco Central, Gustavo Lo-
-yola, também participarão da ce-
' rifnônia. Na ocasião, o programa
será entregue, sob a forma de pro-

-jota de lei, ao presidente da As-
sembléia Legislativa, Sérgio Ca-
bral Filho (PSDB).

-..r Serviços — Apesar da priva-
tizaçâo ser um dos objetivos do
.prpgrama, o governador Marcello
Alencar e o secretário estadual de
Planejamento, Marco Aurélio
Alencar, destacam que o projeto
vai além disto: busca uma melhor
prestação dos serviços públicos.
As melhorias, segundo eles, virão
não apenas através dos investi-
mentos que serão feitos na área
social com os recursos arrecada-
(Jçs, mas também pela tecnologia
,que a iniciativa privada levará ao

serviço público, inclusive através
de parcerias."Não se trata só de privatizar
por privatizar. É um programa
que permitirá maior dedicação do
governo estadual ás áreas da se-
gurança pública, saúde e educa-
çào. O estado é um mau gestor de
negócios. A finalidade é contem-
plar a população", diz Marcello
Alencar, lembrando que o Rio es-
tá inovando em matéria de refor-

ma do estado, "sem 
perder de

vista o compromisso social"."Existem empresas que não
apresentam resultado algum, ser-
vidores desqualificados... É preci-
so fazer do serviço público um
instrumento de política que aten-
da aos interesses do povo", defen-
de o governador. De acordo com
Marco Aurélio, o programa de
desestatização está inserido no
contexto da reforma admistrativa

que o governo vai promover. Se-
gundo ele, há tempos o governo
discute o tema com o BNDES,
que será um dos consultores na
preparação das privatizações. Ou-
tros estados já assinaram convê-
nios sobre privatização com o
BNDES, mas o Rio larga na fren-
te.

Definição — Marco Aurélio
ainda não definiu quantas das 26
empresas-do estado serão priva ti-
zadas, mas a expectativa è que
pelo menos metade delas siga este
caminho, como é o caso da CTC
(Companhia de Transportes Cole-
tivos), Conerj (Companhia de Na-
vegação do Estado), Ceasa (Cen-
trais de Abastecimento), Ceij e
Baneij. Para o Metrô e a Flumi-
trens (Companhia Fluminense de
Trens), a idéia é fazer concessões
com subsídio mínimo do estado.
Outras empresas deverão ser li-
quidadas, como é o caso do Ban-
co de Desenvolvimento do Estado
(BD-Rio). Também estão previs-
tas a fusão de empresas, como as
que existem na área da Secretaria
de Agricultura, e concessões de
gestão.

De acordo com secretário, o
patrimônio líquido das empresas
está avaliado hoje em cerca de RS
5 bilhões, mas ele ressalta que
nem todas serão vendidas, como é
o caso da Cehab (Companhia de
Habitação) e da Emop (Empresa
de Obras Públicas).

"Ainda estamos fazendo le-
vantamentos, mas é certo que ar-
recadaremos mais de RS 1 bi-
lhão", diz Marco Aurélio. Ele
ainda está apurando todo o subsi-
dio que o estado deu às empresas
nos últimos dois anos, mas adian-
ta que existem várias distorções.
A expectativa na Assembléia Le-
gislativa ê que o projeto, que esta-
beiece linhas gerais para a privati-
zação, seja aprovado em 15 dias,
com 38 a 40 votos dos 70 depu-
tados.

BANERJ

Naufrágio

no prejuízo

já 
dura anos

onsiderado um dos principais
v alvos da política de privatiza-
ção do governo estadual, o Banco
do Estado do Rio (Baneij) já vem
naufragando em prejuízos há vários
anos. Desde 1987, o banco sofreu
duas intervenções do Banco Cen-
trai. A mais recente, iniciada no fim
do ano passado, foi apoiada pelo
então governador eleito Marcello
Alencar, que defendia o fechamen-
to imediato de todas as agências dò
banco fora do estado, que só da-
vam prejuízos.

Uma auditoria realizada no ano
passado, por exemplo, indicava que

o banco gastava oito vezes mais do
que arrecadava. Com isso, o Banerj
terminou 1994 com seu patrimônio
praticamente zerado e uma dívida
acumulada que alcançava a cifra de
RS 3 bilhões.

O governo federal instalou no
Banerj o Regime de Administração
Especial Temporária (Raet), mes-
mo procedimento adotado na inter-
venção do Banco do Estado de Sâo
Paulo (Banespa). Na segunda se-
mana de janeiro, a junta de inter-
ventores do Baneij começou o sá-
neamento financeiro, com a venda
de participações acionárias do ban-
co em empresas como a Ciferal e a
extinção de quatro vice-presidên-
cias, quatro diretorias e vários ou-
tros cargos de primeiro escalão.
Marcello Alencar chegou a tentar
transformar o Banerj num banco de
desenvolvimento, mas se rendeu à
realidade insolvente da instituiçãoe
passou a admitir a privatização.

CERJ

Sem energia

para 
ser

lucrativa

\ privatização é o caminho es-
r\ colhido pelo governo do esta-
do para devolver a luz à sua Com-
panhia de Eletricidade (Cerj). Por
conta de sucessivas más adminis-
trações, a empresa acumulava, o
ano passado, um prejuízo de USS
120 milhões, além de uma divida
liquida de USS 52 milhões. Ainda
não foi definido, mas a empresa,
que distrbiu energia para parte do
interior do Rio, deverá ser a prim-
meira a ser vendida.

Para evitar a venda por um pre-
ço baixo o governo deverá promo-
ver um saneamento na empresa.

antes de levá-la a leilão. No merca-
do financeiro, segundo já informou
Marco Aurélio, a empresa vem
atraindo o interesses de investido-
res e por isso é uma das que encabe-
ça a lista de privatizações. Apesar
de ser uma empresa de energia elé-
trica, a Cerj gera apenas 3% da
energia elétrica que distribiu. Suas
hidroelétricas no interior precisam
de expansão e muitos dos compra-
dores, como o município de Cam-
pos, não vinham pagando suas con-
tas até bem pouco tempo. O calote
só acabou diante da ameaça do cor-
te de fornecimento.

Como a conta junto à Furnas e
Itaipu, os principais fornecedores
da empresa, é grande, a Cerj aca-
bou enveredando por um caminho
deficitário. Outro problema da em-
presa é o excesso de funcionários.
Existem alguns, com mais de 60
anos. trabalhando na função de re-
paraçào de postes.

El

ZAIA

(Maria do Roscirio de Pizzo)

tSeus 

amlgos do BNDES. do CISV. da Militancia
Politica, dos Encontros na Col6nia. os mineiros e
ou pernambucanos. tantas e tantas vezes reuriidos por

sua alegna luminosa e sua vontade transformadora. farao
-companhia fraterna d Famiha. na MISSA DE 7° DIA, HOJE,
dia 21, ds 11 horas, na Igreja de Santa Cruz dos Militares
(Rua Primeiro de Marco, Centro).
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REGISTROTEMPO
Mirian Fíchlner — 11/1/95

Divulgados: os
elencos da versão 95
do Projeto PixingM
nlia. De hoje até dia
29, no Teatro Carlos
Gomes, apresentam-
se, entre outros, Leci
Brandão, Elza Soa-
res, Renato Borghet-
ti, Danilo Caymmi e
Miúcha. Depois, os
artistas vão excur-
sionar pelo Norte,
Centro-Oeste e Sul,
encerrando as turnês
no Teatro Sérgio
Cardoso, em São
Paulo. Criado em 77
pela Funarte, o Pro-
jeto Pixinguinha
propõe a abertura
do mercado a jovens
artistas, que se apre-
sentam junto a no-
mes consagrados.

MkjuOt Pitivu

Macipi

Rio Branco

fabna*

>^SUnV.V4^
Cuiabá

CoW & 
|

Sr. :,ü'.'•' Mo Paulo • AjSÊSfe
¦ ^ uu. jL_ «k)deJan.

Claro Confirmou: presença na exposição Fernan-
da — 50 anos de teatro, hoje, às I8h, no estande
da Funarte, na Vil Bienal do Livro, a atriz
Fernanda Montenegro (foto). A partir do acervo
doado pela atriz ao Projeto Memória das Artes
Cênicas, a mostra reúne Fotos, cartazes, troféus,
figurinos de alguns espetáculos, programas e
correspondências que marcam a trajetória pro-
fissional e familiar da grande dama do teatro. A
atriz também autografará seu livro Viagem ao
outro - sobre a arte do ator.

Claro e
nublado

RE3P0NI& WJOO 
• OtiDt F0l 9ARWZ.T000 OfclWfclBO Q0£

0 WWCD 0ÜONC*AlCOT\ttDU OOSCOTOESPÒfcUCDS €. DOS
EOlâOS PMCTVCÜVACÊÊ»^
A-FOI MtVCM» EH QHIASSDQA\S NA6MWA
fe-Ê5TXA\)\5?05\ÇAO WOSCMXtôOO ftW^CO..
C- ESTA DeP0&KM>0 EKAtE£A)RAWÇA NUM ?b\S QVJ&
PCDDOZCWOCDLtfTE. EC2E4JÕ610 COCO.

Wp Nublado
Chuvas

g||r ocasionais

2^ Nublado
¦r com
T/7 chuvas

Definidos: os cinco longas-metragens
brasileiros que participarão do VI Festival
de Cinema Latino-Americano de Londres:
Lamarca, de Carlos Rezende, com Paulo Bet-
ti (foto); Alma Corsária, de Carlos Reinchen-
bach; Carloia Joaquina, de Carla Camuratti;
.Mão quero falar sobre isso agora, de Mauro
Farias, e Veja esta canção, de Cacà Diegues.
Entre os 24 filmes estão produções da Ar-
gentina. México, Cuba. Guatemala, Chile.
Paraguai e Peru. além de Roosters. do ameri-
cano Robert Young.

Divulgação

Baixada
litorânea

vr-r-^-V

Litoral sul

Fernando Rabelo — 5/4/95

Cidade

E tara iêiâriaiã

20 dlas/17 noites *15 dias/13 noites
Buenos Aires, Sidney. Canberra, Albury. * um roteiro fantástico por:
Melbourne, Cairns, Grande Barreira de * Johannesburg, Sun City (Hotel The Palace),
Corais, Kuranda. Christchurch, Mount . Pretória, Reino da Suazilândia, Zululândia,
Cook, "Alpes do Sul" Milford Sound, • Durban, Port Elizabeth, Knysna, Wilderness,
Queenstown, Rotorua e Auckland. • Mossel Bay, Stenltenbosch e Cape Town.
• Café da manhã e m-sla-pensão opcionais * • Café da manhã e mela-pensão incluído*.

Rio-Santos (BR 101)
No Km 15.S. trânsito Oosk>c»ck)
nos ckHS sentidos Dos kms 33 a
35. trecfco em ofefas com má-
quinas na prsta Dos kms 33.5 a
36. pista interditada No Km
43.1. trânsito dosvtaOo bto Km
44,5. aoostamenío interditado
(sentido Santos-R»o) Do® km»
46 a 49. trecto em obras No
Km 4a. passagem provisóriaaoòfe a ponte do R«o Furado
No Km 52.5. acostarrnyfWo «vier-
ditado (Santos-Rio) No Km 5B
acostamento Interditado (Rio-

MütvchuviS Visit)»l>fla»jemode<idâ
Santos Dumortí
Co«ne«a gJh _
Congonha» (SP)

Nu^chuvas Voi*íKSâd« moderada.
Pafnubiído^VmbibdaíJe modetaiSa
Fa/ínu&íado NtS«>a peia mnM

Saídas: Setembro 10; Outubro 8
Desde a. ^

Saídas: Outubro 8 e 15
Desde ,

H"*&aoo V^^XUdíts»
Tempo bom Vts-Cxmade
PafnuWado Vi$è«hdade mode*s:la

Rlo-C«mpo» (BR 101)
Trânsito normal

s' Emturisn janúmerel
CONSULTE SEU AGENTE

DE VIAGENS

RESULTADO DA SENA

0 MÁXIMO EM EM0ÇA0

E CONFORTO EM DUAS

VIAGENS ESPETACULARES.

Um Ônibus Brasileiro na ¦
Nova

DO SIH

A MELHOR EQUIPE
DE GUIAS BRASILEI-
ROS. INGLÊS VOCÊ
SÓ FALA SE QUISER

Roteiros criados por
brasileiros s para

brasileiros
Cartào de Assistência
Top-Card inclUKkJ

Financiado
por:
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AMÉRICA DO SUL

CAPITAIS

lAUNDO

e SIXiUNDA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE I995»
CIDADE

JORNAL DO BRASIL

? A paisagem bucólica do Par-
que da Cidade, na Gávea, ganhou
novos contornos com a inaugura*¦
ção, no fim de semana, do Triâiv
guio Cclcida Tostes. £ uma expo-
sição permanente com 43 bastões,
uma grande roda, três guardiões a
uma escultura retangular, dislfi-
buídos numa área batizada de Jar-I
dim das Esculturas. Todos os tra-
balhos são de grandes dimensões <i
feitos em argila, material preferido
da artista, que morreu em janeiro^
Considerada uma das maiores es*
cultoras brasileiras, Celeida mu-'
dou o perfil desta arte no país,
trabalhando com barro cru e argila
branca, opção refletida nas 48t
obras expostas no parque. Eld
também se destacou como profes-»
sora da Escola de Artes Visuais dó
Parque Lage e da l'FRJ. A inau-,
guração do Triângulo Celeida TosJ
tes teve a presença da secretáriii ma-,
nicipal de Cultura. Helena Severo.»

Géu 
encoberto a nublado com chuva e períodos de melhoria. Ventos de

quadrante oeste a sul, Iracos a moderados, com possíveis rajadas. Tempe-
ratura estável, variando de 09 a 20 graus na Região Serrana; de 18 a 21 graus
no Litoral Sul; de 16 a 22 graus no Vale do Paraíba; de 20 a 23 graus na Região
dos Lagos; de 19 a 26 graus no Norte Fluminense; e de 16 a 25 graus no Grande
Rio. A umidade relativa do ar é de 83% e a visibilidade é moderada, ocasional-
mente reduzida.

nascente Õ6h13min
poonto 17h38mln

:msam
nascente 02h36min
poente 13h51min

0Ch15mln a2m
18h45min 0.3 m

E2ZEE9HBA previsão para hoje naorla marítima do Rio ò decéu oncoborto a quaseoncoborto com chuva in-termitente leve. Ventos
sudeste a leste, com velo-cidade do 11 a 16 nós.
Mar do sudoesto. com on-das de 1,0m a 1,5m, omintorvalos de 3 a 4 sogun-
dos Visibilidade moderada

Mangarati&a _ 
Grum.1" *>l£Rna.

Pfona
Batra Propria
Pcpioo Impfbpria
SAoCofwado Impr6pna
VKligal Inipxopna
LcWon lirpropna
Iparvma Impropna
Oabo Impropna
Arpoador Impropna
Copacabana Impt6pna
Leme ImprPpria
Botatogo JjmpfOptia
Flamenco Impropna
Urea hnprOpna
VermcHha hrprPpna

. Icatai Prtpna
Cabo Fno PrPprvi
Anaial do Cabo
Bitrios Propria
RiodasOstras Propria
Fonte: Funtoçào Estadual d? fngo-
nhana do Meto Ambiente (Boteftm de
itrom ajade Condições mu min Cidad» Condiçôw mu min

Programada:
pelo Tribunal de
Contas do Estado,
uma sessão solene
no dia 29, com a
presença do gover-
nador Marcello
Alencar, para oficia-
lizar a criação do
PrcMiiio João Lyra
Filho, para mestres e
doutores das univer-
sidades e entidades
de ensino superior
sediadas no Rio. O
tema será o desen-
volvimento do esta-
do.

Prevista: para dia
31. no Bar Jakui, a
entrega do Prêmio
Destaque Evento 95,
criado pelo Hotel In-
tercontinental para
incentivar empresas
que promovam a re-
cuperação da imagem
da cidade. O JOR-
NAL DO BRASIL
esta entre os 19 ven-
cedores. com desta-
que para a colunista
Danuza Leão, que
também receberá o
prêmio por suas no-
tas intituladas Pio
meu amor.

Fernando Rabelo

? ?
Nova Craacanta

26/8 a 2/9 3/Ba1V9

Cheia Minguante
11/9 a 1&9 19^9 a 26/9 _

Fonto: Observatório
Nacional
i^vT il^OT

baixamar

t .mãkmwesm&sím&Mí!; ~m&~ •.
Motoosot - 21 h (19/08) Nu RegiSo Sudeste, céu nublado «
parcialmonlo nublacJo e chuviscos isolados ao amanhocor no losto^

Sflo Paulo Chuvas isoladas no Rk> dp Janeiro, sul e leste deí
Minas Gorais o Espirito Santo. Na Região Sul. côu nublado com
chuva no leste do Paraná Demais áreas, claro a parcialmente
nublado. Geadas ao amanhecer no Rio Grande do Sul. ceniro e
norte de Santa Catarina.

proamar
13b04min

BEEEEE

Fortuatl __
Rec4«
SaN«áo>
CurtP&a

Fontt 'asa

Paf/nuõiKto Vaibaittetftboa
Pv-nutíi«de bca
^/naWiúo VwMade Naâ
Pa* mi&t»io Hevoa pí«à rwhb
Twtjobom Visd^dade foíe^ac

Moteosat -12h (20/08) Na Rogifto Norte, céu nublado com
pancadas de chuva em Roraima. Nublado no noroeste do Amozo-
nas o no Acro. Nas demais áreas da rogiôo. cíaro a parcialmente
nublado Na Região Nordeste. cOu parcialmente nublado a .lublado
com chuvas isoladas no norte do Ceará e no litoral leste, entre o
Rk> Grande do Norto e Bahia Sol com poucas nuvens nas demais
Áreas da rogifto. No Centro-Oeste, poucas nuvens com presença de
névoa seca e baixos indices de umidade relativa do ar, principal-
mente nos pontos mais olevados de Golès
Temperaturas: do 00* a 27- no Sul. de 09" a 29" no Sudoslo. do 10"
a 35° no Centro-Oeste. de 16° a 36* no Nordesto. o de 12* a 36" no
Norte
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Macert nublado 29 19
Aracaju nubiado 28 18
Salvador nubiado 32 20
Citato par/nubiado 32 14
Campo Grande par/nublado 10
Go»Anta par/'nubiado J4 16
BrasHta parmubiado 28 14
BetoHoruonte nubiado 31 19
yunrva nubiado 31 14
SioPauW pannublado 22 12
Cuntiba nubiado 16 10
Flonanppote par'nublado 19 10
Porto Alegrt* par/nubiado 18 03

Presidente Outra (BR 110)
Serviços de conservação doskms 163 a 251.9. No Km 298.7 ono Km 307,5. sentido SP-RJ.
deslizamento de acofitamonto
Flio-Jutx de For» (BR 040)No km 69. trAnsilo em mào du-
pia. no sentido Juiz de Fora-
Rio. cem interdição no sentido
contrário Entre os kms 83,3
(Trevo de Bingen) e 89.6 (7revodo Grinfo). o tráfego na pista de
descida está em mào dupla, em
virtude da interdição temporá-
ria da pista de subida, paraobras de restauração do pavt*mento

Rlo-T*mòpoll»(im 118)
Oeteito na p«sta nos nms 29 e
101

Os pianistas Luiz Medalha, Sô-
nia Goulart e Luiz Carlos Moura
Castro participam, como solistas,
do projeto Orquestras no Carlos
Gomes, hoje, às 12h30. no Teatro
Carlos Gomes, na Praça Tiraden-
tes. A regência é do maestro Rober-
to Tibiriçá. da Orquestra Sinfônica
Brasileira.
eAlunas do terceiro período da Es-
cola de Moda Cândido Mendes
criaram diversos modelos bizarros
confeccionados com tecidos de de-
coração cedidos por lojas do Rio
Design Center. As criações serão
exibidas no dia 31, no desfile 0
design da forma.

Befcfn par'rurt>todo 3* 22
Macapá par/nublado 3t 72
Palmas daro 36 18
Saoluss par/nubiado 31 22
Teresma paimublado 35 20
Fo<1ateza parmutfado 35 18
Natal nubiado 31 20
Joao Pcssoa nubiado 29 18
R«tfe nubiado 29 20

Amstofd* daro 23 M*wx dwas ^ ^ 26 14
Atenas nuWado 32 21 Miami chu>3S^ 33 29
Batcetona nublado 29 18 Montevnttu duo^t 16 07
Berlim nublado 30 20 Moacou nublado 26 J5
Bruielas daro 32 18 Novalocque_ daro 29 17
Buenos A*res daro ; 16 02 Pans nublado 29 18
Chicago daro 32 21 Roma daro 2B 18
Franidurt nuwaoo 25 15 Sanaago nubiado 23^04
Johannesbuivonubiado 24 01# StoFranottoo nubiado _ 33 17
Lma daro 17 14 Sydney _ nubiado 24 11
Ltsboa nubiado _ ?7_H daw K_J8
Lcndres ciaro 29 18 Toronto daro _ i 27 16
Los Annies daro 3 19 \ftena dWB .'•g|%-17
Madn nubiado 36 21 Was^^gtc<^ daro 31 18

ftmtet DNERsDER ¦ 04/08

Morreu: no hospital Prò-Cardiaco, vitima
de aneurisma abdominal seguido de trombo-
se, o publicitário Abraham Medina. 78 anos,
um dos principais incentivadores das produ-
ções televisivas nos anos 60. Na época, ele
produziu programas como Noite de Gala e, já
nos anos 80, foi o responsável pela vinda de
Frank Sinatra ao Brasil. Abraham Medina
deixa a mulher Rachel e os filhos Rubem —
deputado federal —, Roberto — publicitário,
dono da Artplan — e Ruy — professor de
ginástica. Ele será enterrado hoje, ás 11 ho-
ras, no Cemitério Israelita, no Caju.

Ganharam: a Sena principal
do concurso 387, três apostado-
res: do Rio, São Paulo e Bahia, e
cada um levará RS 311.489.07. A
Sena anterior saiu para três a-
certadores: São Paulo, Espírito
Santo e Brasília, e dará RS
103.829,69. Três ganhadores do
Amazonas levaram a Sena poste-
rior, que pagará também RS
103.829.69.

Acertaram: as dezenas do coi^-
curso 135 da Quina dois apostado1
res— um de Brasília e outro do Ri$
Grande do Sul. Cada um receberá
R$ 181.640,26, já descontado o im-
posto de renda. A quadra saiu para
188 acertadores, que receberão, ca1
da um, RS 1.932.35. O terno teve
10.672 ganhadores e pagará o prê:
mio individual de RS 45,39.

Su
P
d e
ca
compositor
João Bosco
(fot
enorme
vibrante
platéia que
durante duas horas o
nhou debaixo da forte
sábado, num show em NilópoliS
(Baixada Fluminense), a convite
da prefeitura. O cantor admitiu
sua emoção ao perceber que o
público que lotou a Praça Paulo
de Frontin. no Centro da cidade,
não saiu do local enquanto ele
não interpretou as músicas mais
conhecidas do seu repertório. —

Cidade Condiçôe» mu min
Porto Velho pat/nublado 32 16
Ro Branco pafnuttado X 14
Manaus par/nublado 33 22
Boa Vista nublado 33 22
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20 dlas/17 noltes * 15 dlas/13 noites :W§['' ' :.;1
Buenos Aires, Sidney, Canberra Albury, " Um roteiro fantAstico por:
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Melbourne. Cairns, Grande Baneira de * Johannesburg, Sun City (Hotel The Palace), -
Corais, Kuranda. Christchurch, Mount . Pretoria. Reino da SuaziiSndia. Zululdndia, SWBSt- sV^-\
Cook, "Alpes do Sul" Milford Sound, . Durban, Port Elizabeth, Knysna, Wilderness, JBHj ^ ^ \ ?' vv'Queenstown, Rotorua e Auckland. • Mossel Bay. Stenllenbosch e Cape Town. ^
• Cafe da manM • msia-pensao opcionals * • Cafe da manha e mela-pensao induido*. | . w£* ^
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.^ LasVegas^EUA— Reuters

| ¦ Volta de Tyson ao ringue teve gosto de

marmelada mal feita, de final deploravel

com USS milhoes para V #"
Correspondente das de Don King 'T jA*?' \

las VEGAS. EUA — A luta mais vaiaram o espctaculo antes de dei- f £ i iMh^l
esperada e mais cara do boxe teve xar 0 hotel frustradas por uma luta jK . ¦ M||HH|^yH||^»H^^^B
final que os bilboes de espectadores interrompida por estranhos. Um I: 'a ;'fWj»-:

mundo afora esperavam. Mas dos maiores estilistas da historia do SBg 9
um erro no Sugar Ray produ- Hip .

cspetaculo acabou se transfor- mclhor definicao da luta. "0 si

inando numa palhagada. Mike Ty- resultado desta luta deixa o boxe 1$f . .fr; :<p-
" son voltou ao ringue e cumpriu com U|T1 olho roxo. Foi um final Li*-

promessa de nocautear Peter Mc- deploravel', disse Leonard. ^yrra
Neeley, no Tyson tambem Hcou surpreso:

de lutar. Nao
ta para dez; McNeely partiu para a

caiu pela
combate; Tyson saiu do ringue com vez. Fiquei surpreso ainda
um olho roxo, mas a luta pode quando seus segundos entraram no ':'' •iaM^BBB|^^^^^^M|B§«P»«ym^^g:Sg--
acabar nas paginas policiais. A co- ringue". disse Tyson, que aos seis : -"j?Sl
missao atletica do estado de Neva- segundos ja tinha, com um direto Pl: ''.^B[
da vai abrir inquerito para apurar de direita. jogado o irlandes no •:":J!^PWHBitf--'f "; V, * 

Y
atitude do treinador do desallante. chao. A segunda c ultima queda ^ ,-( fl 'J # . ^to ., -j - , , 4%?1
Vinny Vecchione, que entrou no veio depois de um gancho de direita '"*%_.. .' || . |^ringue antes do gongo soar para quando faltavam 1 mini4s para K*%'protegero scu pupilo. gongo soar. * jjjfflg 

" :;W2@yt ••''' 9 W. "'ifl R JmHB^ •
0 publico ficou sem o pra/.er de Antes de dcixar o ringue de Las '

;ver Mc Neeley desabar inscosciente Vegas de volta para o anonimato.

com
do

marmelada mal nada do que ele disse. Elc fala
As 16.736 pessoas que lotaram to rapido e tinha muito barulho no

Arena do MGM Grand contribuin- ringue'1. disse Tyson, na coletiva. ,

Data AdvorsArio ^|7>'
H 26/7/86 30s *W^9&T'
I ..?^19^ !?.?.EB.S?if,X 37s. ¦« Mm® fc

1 .aw?®...'  39s "¦>M^lf-'' '"'• /| Bl , 
^5]

•i• .k'.B£ ^.a.:.k.!.o.u.n9 so*. 1 j,-:iBMHR BI^-'AA ¦.. ^ , "1 BM^":
52s - ?'>!&, '.

1/11/85 Sterlingi Bonjamim 54s ^
Lorenzo Canady - ,j®

^ Tyson cumpriu a sua promessa de derrubar McNeely. mas quern saiu riocdiiieddo e vaiadofoi o boxe
->i,\ ,t\;/ •_, ,' / ' 

t •" ¦•. '* '•'-*•• • : -. t. . v*. ;..* : ''-V •'' : ; V\' -h.;-; , V ': ¦ ' ;» ^ 'v-'l* • «f'V" \ %."'--v /- ,4%f, i . . - ' •' • 5 *' \ 'l' •' ! 1 "f" ; 
* i
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reeditou Senna, erguendo bandvira brasileira Pdg 5 i Renato pela direita, ua vitdria do Fluminense sobre o Criciuma. ( Pdgina 3}

Não pode ser vendido separadamente
TV mostra
o basquete
A seleção de Ary
Vidal (foto) joga no
Pré-olímpieo contra
a Rep. Dominicana.

Página 7
Retorno do
Flamengo
Após 23 dias no
exterior
Flamengo retorna
hoje ao Rio..
Página 2

Paula brilha
na Bienal
Paula, estrela do
basquete,
autografou, na.
Bienal, o livro que.,
fala de sua carreira

Rio de Janeiro — Segunda-feira, 21 de agosto de 1995

Página, 7 * ¦<-
Pancadaria
em S. Paulo
A 2* Copa SP de
juniores terminou
em pancadaria.' Página zWSSÈ

Las Vegas, EUA — Reuters
¦ Volta de Tyson ao ringue teve gosto de

marmelada mal feita, de final deplorável

do com USS 15 milhões para o
pagamento das contas de Don King
vaiaram o espetáculo antes de dei-
xar o hotel frustradas por uma luta
interrompida por estranhos. Um
dos maiores estilistas da história do
boxe. Sugar Ray Leonard, produ-
ziu a melhor definição da luta. "0
resultado desta luta deixa o boxe
com um olho roxo. Foi um final
deplorável", disse Leonard.

Tyson também ficou surpreso:"Estava 
preparado para lutar. Não

bati nele muito forte. Fiquei sur-
preso quando ele caiu pela segunda
vez. Fiquei mais surpreso ainda
quando seus segundos entraram no
ringue", disse Tyson, que aos seis
segundos já tinha, com um direto
de direita, jogado o irlandês no
chão. A segunda e última queda
veio depois de um gancho de direita
quando faltavam Imin 14s para o
gongo soar.

Antes de deixar o ringue de Las
Vegas de volta para o anonimato.
McNeeley fez um discurso frente a
frente com Tyson, chamando-o de
ídolo e melhor lutador do mundo."Para dizer a verdade não entendi
nada do que ele disse. Ele fala mui-
to rápido e tinha muito barulho no
ringue", disse Tyson, na coletiva.

Arte JB

MARIO ANDRADA E SILVA
Correspondente

LAS VEGAS. EUA — A luta mais
esperada e mais cara do boxe teve o
final que os bilhões de espectadores
mundo afora esperavam. Mas al-
guém cometeu um erro no roteiro e
o espetáculo acabou se transfor-
mando numa palhaçada. Mike Ty-
son voltou ao ringue e cumpriu a
promessa de nocautear Peter Mc-
Neeley, executando o trabalho no
primeiro assalto de uma luta previs-
ta para dez; McNeely partiu para a
luta, dando a entender que queria o
combate; Tyson saiu do ringue com
um olho roxo, mas a luta pode
acabar nas páginas policiais. A co-
missão atlética do estado de Neva-
da vai abrir inquérito para apurar a
atitude do treinador do desafiante,
Vinny Veechione, que entrou no
ringue antes do gongo soar para'proteger o seu pupilo.

O público ficou sem o prazer de
ver McNeeley desabar inscosciente
vítima de uma pancada. O clímax
da luta da madrugada de domingo
teve o desgosto de uma ejacúlação
precoce e o gosto amargo de uma
marmelada mal feita.

As 16.736 pessoas que lotaram a
Arena do MGM Grand contribuiu-

(Os nocautes mais rápidos na carreira do ex-campeão mundial)
Data Adversário
26/7/86 Marvis Frazier
25/10/85 Robert Colay
20/6/85 Rick Spain
5/9/85 Michael Johnson
27/12/85 Mark Young
10/4/85 Trent Singleton
1/11/85 Sterling Benjamim
15/8/85 Lorunzo Canady
13/11/85 Eddie Richardson
6/12/85 Sammy Scaff
19/8/95 ... Peter McNeeley
27/6/88 Michael Spinks

Tempo
30s
37s
39s
39s
5Òs
52s
54s
65s
77s
79s
89s
91s

Tyson cumpriu a sua promessa de derrubar McNeely, mas quem saiu nocauteado e vaiado foi o boxe

New Hampshire, EUA — Otávio Dias de Oliveira Carlos Magno

André Ribeiro venceu pela primeira vez na Indy e
reeditou Setína. erguendo bandeira brasileira ( Pág 5 i

Abraçado por companheiros. Ailton comemorou o belo gol que marcou, aos
Renato pela direita, ua vitória do Fluminense sobre o Criciúma. (Página 3)

m do 2 tempo, após jogada de
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Pacaembu se transforma em 
pra§a 

de 
guerra

m Torcedores brigam na decisao do torneio de juniores pela manha e impedem a realizacao de Corinthians x Bragantino a tard^

mente^mtl dos 7 mil que compa- firmado.' Os torcedores do Palmeiras e do SSo Paulo brigaram entresic tambem com os /v/idais, dentro efora do campo, hawndo mais de cemjeridos ¦ -•

Bomba fere 
passageiros j | j.™- 

.|

sAO PAULO Tres passageiros Silva Santos 19, e Sergio Ferreira UlU 
PrOI)10Hia ClC CllxlCll £

que nao tinham nada a ver com de Souza, 26 — sofreram fenmen-
futebol flcaram feridos, ontem de tos leves. 0 onibus fazia a linha „ ^ 3-, ,¦
manha, quando torcedores palmei- Parque Residencial Cocaia-Tenni- ¦ BrigOeS admitem ^ Jwttwicli "Part mim che-
renses da Mancha Verde jogaram nal Santo Amaro, na zona sul da ^A«frnntr»c » a w r 

' 
.

uma bomba de fabricaoao Lira capital paulista. QUe OS <X>nfrOntOS
contra um onibus em que elesviaja- „ r VOltaraO a OCOITer 

tntrc os olhos, futo no ambu a to

vam, no bairrode Santo Amaro Portuguesa-Em seujogode VOlldrdO d OCUIICI n0 do Paaembu por causa de

Segundo os policiais, os palmei- no Campeonato Brasileiro. A s bngas entre as torcidas uma pedrada que levou no final

renses atacaram o onibus quando a Portuguesa conseguiu um bom r\ organizadas 6 um mal que, do jogo entre seu time e o do

identificaram um grupo de sao- resultado, ao empatar ontem d tar- na optnido dos pr6pnos torce- Palmeiras. Por pouco nao fiquei

paulinos que se dirigiam aoestddio de na ilha do Retire, em Recife, dores, estd longe de ter um fim. cego , disse. oares a irmou que
do Pacaembu, para assistir ao jogo com o Sport, em 0 a 0. Os dois Com **>' 0 Publtco nao*
jo-r»i ni- i • • eneaiado nas torcidas, que apa- inevitdveis, porque os adversarios
do Sao Paulo com o Palmeiras, na times estreavam v4™ jogadores, nhga 

Juando vai aos 
¦ 

^ „ £r. „ provocam: 
"E „ pcssoal da

fiBftl da 2° Copa Sao Paulo de Fu- a falta de entrosamento levou-as de 0 
Mfuteboli 

cstragos cau- Mancha Verde abusou quandotebol Junior. 0 torcedor Marcos disputar uma partida tecnicamente sados nos estddios. arrancou uma faixa nossa".
Paulo Araujo, 19 anos, foi indicia- muito fraca, com poucos lances de Para Renato Scares, 26 anps, Jose Raimundo Santos Junior.
do por tentativa de homicidio. emocao. No fim, as duas equipes membro da torcida Independente. 19 anos, integrante da Mancha

As vitimas do atentado — Jose foram vaiadas pelos torcedores, in- do Sao Paulo, essa foi a ultima Verde, do Palmeiras, discorda do venio medico. ue iuieooi , annnuu. ir.n.; i
Maria de Souza, 27 anos. Luiz da satisfeitos com o espetdculo. J

Nelson e Jefferson, ¦¦¦¦¦¦'¦¦¦¦»'»¦¦!»»"" |" r * R — Pronto, nao, porque o time rante o Brasileiro. veremos como' >

m — tiomano ainda estd sendo ajustado. 0 esque- resolver a questao. Temos especia- •
"H f| ma sera baseado no 4-4-2, dentro lilstas nas duas posicoes.

Ct-LJ- CfYUdS ? d!5vU 4V|| nfSti)(Tl]P doestiloqueapresentamosnoTor- 4— Fisicamente, como estd
¦a-v* UVOUMJUV neio Teresa Herrera, e a base e grupo para a estreia, depois desta-

Na reta final para a estreia no dor disse que conversaria com seu ^ 9 < Paulo Cesar, Fabiano, Claudio, desgastante excursfio de 23dias?
Campeonato Brasileiro, sdbado, procurador sobre a possibilidade de Ua CXCUTSaO 

' . J j Ronaldao e Lira; Pingo, Marqui- R — 0 ideal seria que o time ,
contra o Santos, na Vila Belmiro, o tentar com os dirigentes o seu em- nhos, Djair e Savio; Edmundo e ficasse se preparando no Rio. mas
Vasco tem hoje um dia cheio. Alton prestimo a outro clube para a dis- 0 time do Flamengo chega hoje Roniiirio. isto seria impossivel, pois o ciube "

da apresentagSo do apoiador N61- puta do Brasileiro, porque entende ao Rio, ap6s 23 dias de excursao 2 — 0 Sivio continuara atuando tiriha compromissos assumidos e
son e do lateral-esquerdo Jefferson, que precisa jogar para se firmar na pela Asia e Europa, com o tecnico na distribuicSo das iogadas' precisava faturar. Estamos voltanrr
tres jogadores estarao acertando a sebfao brasileira e acabard sendo Edinho um pouco preocupado em ^ _ g]e ' k.m uma do com os jogadores cansados f"5
renovagao de contrato: o goleiro prejudicado se ficar na suplencia relagSo A estreia no Campeonato funcao exata Na Espanha iogou com algumas baixas, sendo que o- -
Carlos Germano, o apoiador Yan e em Sao Januario. Brasileiro. domingo contra o Bra- assi^ e Corrcspon<Jcu/ Mas ainda Lira J;1 estA f"01"11 da estreia. Vamos-
a lateral Bruno Carvalho. A pro- q ^cnjco jajr perejra ainda gantino, no Maracana. 0 grupo es- 

^Hpr precisa encontrar seu espaijo em cuidar da recuperacao de todos^
gramagao marcii uma corrida nas agUar(ja 0 ref0r?0 de um zagueiro desgastado e alguns jogadores campo, o que aconteceri com o nestes dias que restam ate a partida
Pame.ras,ds 9h sobo comandodo 

para formar dupla com Ricardo «?ntund.dos sendo que o lateral M 1 correVdosjogos, tenho certeza. contra o Bragantino -
preparador ClAudio Cafe, com os ^ocha. embora tenha elogiado Lira com les2o muscular jd esta V 

r fi 5 
- Destacaria algum jogador,.„

jogadores devendo se apresentar n de^mnenhn de Tinho ni vetado. Amda sstm, a base da equi- 3 — Como o Lira estava contun- nesta excursSo de oito jogos?
em Sao Janudrio ds 8h30. rerenip exmrv^i Fiimrvi Os diri P® estd montada. e o esquema defi- lk' . ^WmHK didos, o Rodrigo foi testado como R — 0 trabalho estd apenas co;.„

Existc uma expectativa gmnde dH nido. 0 ajuste do ume, Kguudo B lateral no Teresa Hem™. £ um. me^ndo, a equipe precisa melh,;..
em rela?ao a Bruno Carvalho, que „ma nova contratacao para a zaga, Edinho- virA 00111 0 W& das Par" (B 9HH HI ' °Wj0 Pa" a P^So? . 1.. ^ar 

muUo' mas al8uns J°gadores %finA., nrmvMinnriA » n^ciKiii J. tidas. R — Tamb6m testet o Fabiano destacaram, entre os quais posso

ririsErlb wsszzsi „¦ 
rjm^

Autuori admite 
que —HiSEMAiiA 

do EjSPORTE.N4ttaeMBifiHF

faltou 
prepare 

fisico 1 competes
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Os torcedores do Palmeiras e do São Paulo brigaram entre si e também com os policiais, dentro e/ora do campo, havendo mais de cem feridos
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Torcedores brigam na decisão do torneio de juniores pela manhã e impedem a realização de Corinthians x Bragantino à tard^íimês Sâo Paulo - - Tolha imag«"-
mFERNANDO NEVES

SÃO PAULO — Uma pancadaria
generalizada envolvendo torcedo-
res do São Paulo e do Palmeiras, no
Pacaembu, depois do jogo de on-
tem de manhã entre as duas equipes
— disputavam a final da 2a Copa
São Paulo de Futebol Júnior —,

provocou o adiamento da partida
Corinthians x Bragantino, válida
pelo Campeonato Brasileiro, que
começaria às 16h. De acordo com a
Polícia Militar, 102 pessoas ficaram
feridas, sendo 80 torcedores e 22
policiais. Apesar do tumulto, o
Contru, órgão municipal de fiscali-
zação de edificações, garantiu que o
estádio estará liberado até quarta-
feira.

A briga começou logo depois de
encerrada a partida. Com a vitória
do Palmeiras (1 a 0, na prorroga-
ção), a torcida palmeirense invadiu
o campo para comemorar. Em se-
guida, integrantes da torcida Inde-
pendente, do São Paulo, brigaram
com a PM, saltaram o alambrado e
avançaram em direção aos palmei-
renses. Sem que ós policiais pudes-
sem impedir, os torcedores derru-
baram uma parte da grade de pro-
teçâo do campo, que dá acesso ao
local onde estava o entulho das
obras de reforma de uma parte da
arquibancada, conhecida como To-
bogã, pegaram pedras e pedaços de
madeira e partiram para o confron-
to. Segundo a PM, aproximada-
mente 3 mil, dos 7 mil que compa-

receram ao estádio, participaram
do tumulto.

O comandante do policiamento
no estádio, major Sílvio Villar, do 2o
Batalhão de Polícia de Choque, dis-
se que o número de PMs no local
era suficiente para fazer a segurança
do jogo. 

"Tínhamos 145 homens",
informou. Mas Villar explicou que a
polícia não tem como enfrentar um
tumulto como o de ontem. "É mui-
ta gente e nós não temos como con-
ter uma multidão desse tamanho",
afirmou. O major disse que a câme-
ra de televisão do estddio, que está
funcionando experimentalmente,
gravou as cenas do tumulto. "A fita
vai permitir a identificação dos res-
ponsáveis. Vamos anexar-la ao in-
quérito", afirmou.

O diretor geral do Contru, órgão
responsável pela fiscalização das
edificações na cidade. Carlos Al-
berto Venturelli, afincou que o es-
tádio serd liberado em três dias. "O

entulho da reforma serd removido
para evitar que outras torcidas
usem as pedras como arma", expli-
cou. Venturelli disse que o Contru
vai realizar uma investigação para
determinar quem permitiu que o
entulho ficasse acumulado no estd-
dio. O diretor do Contru disse tam-
bém que as grades de proteção do
campo serão consertadas e que o
show "Monster of Rock", marcado
para o dia 2 de setembro, estd con-
firmado.

Um 
problema 

de difícil solução

¦ Brigões admitem

que os confrontos

voltarão a ocorrer
A s brigas entre as torcidas
i\ organizadasè um mal que,
na opinião dos próprios torce-
dores, estd longe de ter um fim.
Com isso, sofre o público não-
engajado nas torcidas, que apa-
nha quando vai aos jogos, e per-
de o futebol, pelos estragos cau-
sados nos estddios.

Para Renato Soares, 26 anos,
membro da torcida Independente,
do Sâo Paulo, essa foi a última

vez que ele pisou nm estádio em
dia de clássico. "Para mim, che-
ga", desabafou, com um curativo
entre os olhos, feito no ambulatò-
rio do Pacaembu, por causa de
uma pedrada que levou no final
do jogo entre seu time e o do
Palmeiras. "Por 

pouco não fiquei
cego", disse. Soares afirmou que
as brigas entre as torcidas são
inevitáveis, porque os adversários
se provocam: 

"E o pessoal da
Mancha Verde abusou quando
arrancou uma faixa nossa".

José Raimundo Santos Júnior,
19 anos, integrante da Mancha
Verde, do Palmeiras, discorda do

são-paulino. "Eles é que provoca-
ram, quando invadiram o cam-

po", afirmou, deitado num leito
do Hospital São Camilo, onde es-
tá em observação com fratura no
cráneo. causada por duas pedra-
das durante o tumulto. Veterano
de brigas em estádios — a última
foi em Ribeirão Preto, depois do
primeiro jogo entre Corinthians e
Palmeiras—. José Raimundo dis-
se que a tendência é piorar. Talvez
por isso, sua torcida tenha lança-
do recentemente um serviço inédi-
to para seus associados: um con-
vènio médico.

Mas a mãe dele, Cláudia, não
gosta dos tumultos em que o filho
se mete. "Já falei para abandonar
isso, mas ele não me escuta", la-
menta. Ela afirmou que o filho vai .
morar em Londres com um irmã,
assim que tiver alta do hospital. O
integrante da Mancha desconver-,
sa ante a possibilidade de ir para
o país dos hoolligans, os violentos
torcedores ingleses, e diz: "Depois

a gente vê isso". Mas para sua
mãe, a decisão é definitiva. "A

gente não põe um filho no mundo
para ele se acabar em um estádio
de futebol", afirmou. (F.N.)
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'Romário

foi destaque

na excursão'

time do Flamengo chega hoje
ao Rio, após 23 dias de excursão
pela Ásia e Europa, com o técnico
Edinho um pouco preocupado em
relação à estréia no Campeonato
Brasileiro, domingo contra o Bra-
gantino, no Maracanã. O grupo es-
tá desgastado e alguns jogadores
contundidos, sendo que o lateral
Lira, com lesão muscular, já está
vetado. Ainda ssim, a base da equi-
pe está montada, e o esquema defi-
nido. O ajuste do time, segundo
Edinho, virá com o correr das par-
tidas.

— O Flamengo já está pronto
para a disputa do Brasileiro?

>v

'.-tv*
Edinho já tem time-base definido

R — Pronto, não, porque o time
ainda está sendo ajustado. O esque-
ma será baseado no 4-4-2, dentro
do estilo que apresentamos no Tor-
neio Teresa Herrera, e a base è
Paulo César, Fabiano, Cláudio,
Ronaldào e Lira; Pingo, Marqui-
nhos, Djair e Sávio; Edmundo e
Romário.

— O Sávio continuará atuando
na distribuição das jogadas?

R — Ele ainda não tem uma
função exata. Na Espanha, jogou
assim e correspondeu. Mas ainda
precisa encontrar seu espaço em
campo, o que acontecerá com o
correr dos jogos, tenho certeza.

— Como o Lira estava contun-
didos, o Rodrigo foi testado como
lateral no Teresa Herrera. É uma
opção para a posição?

R — Também testei o Fabiano
na direita e ele jogou bem, a exem-
pio do Rodrigo, na esquerda. Du-

Âutuori admite 
que

Nélson e Jefferson,

atrações no Vasco

Na reta final para a estréia no
Campeonato Brasileiro, sábado,
contra o Santos, na Vila Belmiro, o
Vasco tem hoje um dia cheio. Além
da apresentação do apoiador Nél-
son e do lateral-esquerdo Jefferson,
três jogadores estarão acertando a
renovação de contrato: o goleiro
Carlos Germano, o apoiador Yan e
o lateral Bruno Carvalho. A pro-
gramação marca uma corrida nas
Paineiras, ds 9h, sob o comando do
preparador Cláudio Café, com os
jogadores devendo se apresentar
em Sâo Januário ds 8h30.

Existe uma expectativa grande
em relação a Bruno Carvalho, que
ficou preocupado com a possibili-
dade de voltar d reserva, em face da
cpntratação de Jefferson. O joga-

dor disse que conversaria com seu
procurador sobre a possibilidade de
tentar com os dirigentes o seu em-
préstimo a outro clube para a dis-
puta do Brasileiro, porque entende
que precisa jogar para se firmar na
seleção brasileira e acabará sendo
prejudicado se ficar na suplência
em São Januário.

O técnico Jair Pereira ainda
aguarda o reforço de um zagueiro
para formar dupla com Ricardo
Rocha, embora tenha elogiado
muito o desempenho de Tinho na
recente excursão á Europa. Os diri-
gentes acreditam ser muito difícil
uma nova contratação para a zaga,
porque não existe nenhum grande
jogador da posição cm disponibili-
dade.

O empate fora de casa na estréia,
que normalmente seria considerado
um bom resultado, teve sabor de
derrota para o Botafogo. Ontem, o
técnico Paulo Autuori ainda la-
mentava os 2 a 2 diante do Vitória,
em Salvador, depois de o time ca-
rioca estar ganhando por 2 a 0. O
treinador admitiu que na segunda
etapa a equipe não teve pernas para
segurar a pressão do adversário.
"Recuamos muito c alguns jogado-
res cansaram, o que é natural. Com
isso, ficamos sem ligação com o
ataque", afirmou.

Autuori gostou muito da atua-
ção de Iranildo e só lamentou a
queda de produção de Beto no se-
gundo tempo. "'Iranildo estava
muito bem. municiando Túlio o
tempo todo e chegando para finali-
zar. Mas quando sentiu que Beto
tinha cansado, foi para a direita

ajudar na marcação. Foi uma pe-
na", disse o treinador.

Para a partida de quarta-feira
contra o Paysandu, no Caio Mar-
tins (o jogo pode ser adiado para
quinta-feira para fugir da concor-
rência com o primeiro jogo da final
da Taça Libertadores, entre Grê-
mio e Nacional da Colômbia), Wil-
son Mineiro está fora. O lateral
sofreu distensão logo no inicio da
partida contra o Vitória e não terá
condições de jogo. Sérgio Manoel,
que saiu contundido também preo-
cupa. "Na verdade, quem iria sair
para a entrada de Marcelo Alves
era o Beto. Mas Sérgio Manoel le-
vou duas pancadas na perna e pe-
diu para sair", lamentou.

O apoiador Leandro, empresta-
do pelo Vasco até o final do Brasi-
leiro. deverá fa/er seu primeiro trei-
no no Botadoco, amanhã.

Bomba fere 
passageiros

t
rante o Brasileiro, veremos como' •
resolver a questão. Temos especia- •
listas nas duas posições.

— Fisicamente, como está
grupo para a estréia, depois desta »
desgastante excursão de 23 dias?

R — O ideal seria que o time .
ficasse se preparando no Rio, mas
isto seria impossível, pois o ciuk-"
tinha compromissos assumidos e
precisava faturar. Estamos voltanrr
do com os jogadores cansados f""
com algumas baixas, sendo que o' *
Lira já está fora da estréia. Vamos-
cuidar da recuperação de todos"
nestes dias que restam até a partida
contra o Bragantino. .

— Destacaria algum jogador^,
nesta excursão de oito jogos?

R — O trabalho está apenas co;.„
meçando, a equipe precisa melho-)r
rar muito, mas alguns jogadores se
destacaram, entre os quais posso
citar o Romário, pelo seu sentido 

'

de matador, e o Marquinhos. ¦

SÂO PAULO — Três passageiros
que não tinham nada a ver com
futebol ficaram feridos, ontem de
manhã, quando torcedores palmei-
renses da Mancha Verde jogaram
uma bomba de fabricação caseira
contra um ônibus em que eles viaja-
vam, no bairro de Santo Amaro.

Segundo os policiais, os palmei-
renses atacaram o ônibus quando
identificaram um grupo de são-
paulinos que se dirigiam ao estádio
do Pacaembu, para assistir ao jogo
do São Paulo com o Palmeiras, na
final da 2o Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior. O torcedor Marcos
Paulo Araújo, 19 anos, foi indicia-
do por tentativa de homicídio.

As vítimas do atentado — José
Maria de Souza, 27 anos. Luiz da

MOTOCiCLISMO
Internacional

BOXE

| Internacional

Silva Santos, 19, e Sérgio Ferreira
de Souza, 26 — sofreram ferimen-
tos leves. O ônibus fazia a linha
Parque Residencial Cocaia-Termi-
nal Santo Amaro, na zona sul da
capital paulista.

Portuguesa — Em seu jogo de
estréia no Campeonato Brasileiro,
a Portuguesa conseguiu um bom
resultado, ao empatar ontem d tar-
de na ilha do Retiro, em Recife,
com o Sport, em 0 a 0. Os dois
times estreavam vários jogadores, e
a falta de entrosdmento levou-as a
disputar uma partida tecnicamente
muito fraca, com poucos lances de
emoção. No fim, as duas equipes
foram vaiadas pelos torcedores, in-
satisfeitos com o espetáculo.
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Time campeao ainda nao entrou em campo
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Time campeão ainda não entrou em campo

-™" Marcelo Thoobajd

m Fluminense derrota Criciúma, mas não

exibe mesmo padrão de jogo do Estadual

MAURÍCIO FONSECA
• Não foi o reencontro que a tor-

.tida tricolor esperava com o time
campeão, mas o que importa é que
mesmo sem jogar bem o Flumtnen-
se estreou no Campeonato Brafsilei-
ro com uma suada vitória sobre o
Criciúma por 1 a 0, golaço da Aíl-
ton, ontem nas Laranjeiras. A tor-
cida foi embora aliviada, mas tam-
bém preocupada com as falhas da
defesa, que quase deixa a vitória
chapar no final. O resultado valeu
três pontos e a liderança isolada do
Grupo B.

Era o primeiro jogo do Flumi-
nense no Rio depois da conquista
do título estadual. E a torcida tricô-
lor .se preparou para uma grande
festa para os campeões. Mas quan-
do a bola rolou, ficou claro que o
técnico Joel Santana ainda terá
muito trabalho para dar ao atual
time o padrão que tinha a equipe
alfnpeà.

Com um meio-campo em que
sobra vigor e falta talento, a bola
custou a chegar ao ataque. Em vez
de velocidade, muitos toques para
os: lados; cm vez de jogadas traba-
llradas, chutões para frente. Tanto
que o primeiro chute só asconteceu
aos* 14 minutos, quando Valdeir,
após receber ótimo lançamento de
líenato, quase marca. Pouco de-
p$is, o mesmo Renato bateu falta
para boa defesa de Sadi. Foi o que
foz o Fluminense no primeiro tem-
po, em termos ofensivos. No mais,
foram muitos erros, principalmen-
tçTTe Leandro Silva que. improvisa-
do na esquerda, foi mal na marca-
çâo e pior ainda no apoio.

; O Criciúma, que passou os pri-
meiro 45 minutos sem chegar ao gol
dè Wellerson, voltou para a etapa
final um pouco mais animado.
Adiantou o time e começava a in-
c^modar o Fluminense, quando
Joel Santana fez uma troca que mu-
dbu a história do jogo. Darci en-
ttjou no lugar de Vampeta e foi

jogar mais avançado, pela direita,
com Renato e Ailton.

Num contra-ataque aos 21 mi-
nutos saiu o gol da vitória. Renato
fez grande jogada e lançou Ailton,
que driblou o zagueiro e bateu for-
te, rasteiro, de perna esquerda, sem
chance para Sadi. Uma jogada
muito parecida com a que resultou
no gol de barriga de Renato, na
decisão do Estadual contra o Fia-
mengo. A vantagem fez mal ao tri-
color, que recuou e deu campo para
o Criciúma atacar.

A festa que acontecia nas arqui-
bancadas deu lugar à apreensão. A
defesa, que até então não havia si-
do exigida, começou a falhar segui-
damente. Numa delas, Wellerson
evitou o gol de empate ao defender
com o pé esquerdo chute de Rudi-
nei. A pressão aumentou e os últi-
mos cinco minutos foram de deses-
pero. Joel Santana levantou do
banco e aos gritos foi orientar a
colocação da defesa.

Mesmo assim teve que rezar pa-
ra evitar o pior. O Criciúma criou
boas jogadas e não fosse a má pon-
taria de seus atacantes teria chega-
do ao empate. Seria um castigo pa-
ra a animada torcida tricolor.

mmIMMIBlilWteii
Wellerson, Ronald. Lima, Sorley e
Leandro Silva; Norberto, Vampeta
(Darci), Ailton e Rogerinho; Renato
e Valdeir. Técnico: Joel Santana

WÊÊRÈà,-:- :,iCDl
Sadi, Gilson (Sandro), Wilson. Ale-
xandre e Fábio; Bolô, Paulo da Pin-
ta. Luís Carlos (Rudlnel) e Vander-
lei; Carlos Henrique (Qiovani) e
Eliel. Técnico! Luis Gonzaga.
Local: Estádio das Laranjeiras.
Árbitro: João Paulo Araújo. Car-
tões amarelos! Wellerson, Ailton,
Darci e Bolè. Gol! segundo tempo,
Ailton aos 21 minutos. Renda: RS
45.900. Público: 4.590 pagantes.

FLUMINENSE
Wellerson — Pouco exigido, garan-
tiii a vitória no final com uma bela
defesa com os pés. 7
Ronald — Não esteve bem. Errou
muitos passes e não existiu no
apoio. 5
Lima — Ainda precisa melhorar o
eiUrosamento com Sorley. No final.
n4ü se importou em dar bicos para
tódós os-lados. 
Sorley — No final andou compli-
cando, e quase que o Criciúma em-
pata o jogo. 5
Leandro Silva — Errou praticament
todos os lances e irritou a torcida.
4
Norberto — Jogou pela esquerda e
se'destacou mais pela vitalidade na
marcação. 6
Vanipeta — Começou bem, ocu-
pando o setor direito. Cansou no
final e acabou susbtituido. 6

Darci — Entrou no segundo tempo
e mudou o jogo. Fez boas jogadas
pela direita com Ailton e mostrou
que não pode ficar fora do time. 7
Ailton — O melhor em campo.
Correu os 90 minutos e foi premia-
do com um golaço após bela jogada
com Renato. 8
Rogerinho — Sem o apoio de Lean-
dro Silva, rendeu pouco no ataque.
5
Renato — Contagia o time com sua
vibração. Fez a jogada do gol, mas
sentiu falta de alguém no meio
campo com mais habilidade para
lançá-lo. 7
Valdeir — Ainda fora de forma, fez
poucas jogadas. Numa delas, quase
faz um golaço após grande lança-
mento de Renato. 6

Valdeir (D) acredita que estreou bem para quem esta no ilumine t ha apenas um ntes, e ressalta c/ue o time ainda vai encontrar seu pactrao

Valdeir garante que 
vai recuperar a velocidade

ALEXANDRE CARAUTA
Valdeir estreou a 20km por hora.

Na sua primeira partida com a cami-
sa tricolor nas Laranjeiras, ontem à
tarde, contra o Criciúma, valeram a
emoção do contato inicial com a tor-
cida. a vitória — ainda que sofrida —
e não mais do que duas boas jogadiís.
Pouco para a principal contratação
do Fluminense para este Campeona-
to Brasileiro?"Estreamos com o pé direito e
até que fui bem para quem está há
tão pouco tempo no Fluminense",
avalia um Valdeir safisfeito com o
magro resultado.

Ele admite, porém, que o padrão
tático da equipe ainda se encontra
longe do ideal: "Ê lógico que o entro-
samento deixa a desejar, mas só va-

mos adquirir uma movimentação
correta com o decorrer dos jogos".

A exemplo do técnico Joel San-
tana. o atacante acredita que o time
mostrará um esquema de jogo mais
defindo a partir da quarta rodada:
"Estamos evoluindo. O importante

-foi-iercomeçado" õ campeonato
com uma vitória. A torcida deve ter
um pouco de paciência e continuar
nos prestigiando. Nosso toque de
bola vai melhorar muito".

A promessa remete ao próprio
desempenho. Valdeir garante que.
com o entrosamento da equipe, po-
derá recuperar a velocidade e o faro
de gol que lhe renderam o apelido
The Flash.

"Estou muito à vontade aqui no
Fluminense e o tinte possui excelentes

jogadores. Ou seja, tenho amplas
condições de readquirir minha forma
ideal, chegar às finais do campeonato
e voltar à seleção brasileira", sonha o
camisa nove tricolor.

A festa com que os torcedores
receberam o novo astro das Laran-
jeiras antes do inicio do jogo ga-
nhou, no decorrer da partida, doses
generosas de tolerância. Afinal, es-
perava-se mais do que dois bons
lances de área do atacante: no co-
meço da partida, quando driblou o
zagueiro Alexandre e quase mar-
cou; e na metade do segundo tem-
po, ao tentar um bonito voleio.

"Foram duas jogadas de perigo.
Na primeira entrei na área como eu
iiosto. em velocidade e o gol não

saiu por pouco. Também dei aza?
no voleio. Peguei a bola de primeira
para não dar chances á marcação'^';
errei o chute. Mas a torcida perce-"
beu a minha intenção e aplaudiu"."'
ressalta Valdeir. se dizendo emocio-
nado por estar jogando no seu clu-
be de coração:

"Nunca escondi que sou tricor.
lor. E acho que a identificação com:
a torcida foi imediata. Sei que só
tive duas oportunidades claras de
gol durante a partida, mas os torce-
dores podem ter certeza de que me
movimentei ao máximo para infer-
nizar a defesa adversária. O Cnciú-'
ma jogou muiti- fcc/unlo e diflcul-
tou a ação dos atacantes".

CRICIÚMA

Sadi — Muito tranqüilo, fez duas
belas defesas. Na gol nada podia
fazer. 7
Gilson — Preocupado com os des-
locamentos de Valdeir, ficou preso
na-marcaçâo. 5
Sandro — Entrou no fina! e nada
fez. Sem nota.
Wilson — Grandalhão, ganhou to-
das pelo alto. 6
Alexandre — Formou uma boa du-
pia com seu companheiro. 6
Fábio — Sabe o que faz com a bola
e poderia ter sido mais útil se fosse
ousado no apoio. 6
Bolé — Parece que tem raiva da
bola. Colou em Valdeir e passou o
jogo todo dando bicos para as late-
ra*, 5
Paulo da Pinta — Discreto mas
eficiente. 6

Luís Carlos — Deveria ter sido o
responsável pela criação, mas en-
quanto esteve em campo o Criciú-
ma não deu um chute a gol. 3
Rudinei — Entrou faltando 20 mi-
nutos e quase sai consagrado. Fez
as melhores jogadas do time e per-
deu um gol feito após driblar toda a
defesa tricolor. 7
Vanderlei — Um dos destaques do
campeão catarinense. Dono de um
pulmão privilegiado, esteve em to-
das as partes do campo. 7
Carlos Henrique — Só foi notado
na hora em que foi substituído. 2
Giovani — Deu mais velocidade ao
ataque. Predeu boa chance no últi-
mo minuto. 5
Eliel — O mesmo da época em que
jogava no Botafogo. Lento foi anu-
lado com facilidade. 3

~ 
Time exalta três 

pontos
'Apesar da atuação do Flumi-

nehse ontem não ter convencido
nem o mais fanático torcedor tricô-
lòí, o sentimento gera! entre joga-
dolres e comissão técnica era de feli-
cidade pela estréia com vitória. "Ti-
vemos alguns problemas de entro-
saigento, mas estou cansado de ver
time nor ai jogando boniiinhó e
não ganhando nada. Amanhã, lá
na' tabela da CBF, vai estar é o
Fluminense com três pontos, lider
isoiado de seu grupo", desafiou Re-
náto Gaúcho, que brincou muito
cpm Ailton — de quem recebeu um
be§o após o gol. 

"Vou consagrar
mais um com meus passes".

t) técnico Joel Santana também
encontrou justificativa para a con-
fu«w atuação do time. "Sempre dis-

se que o time só se entrosaria na
quinta rodada. E as pessoas se es-
quecem que jogamos a quarta par-
tida em nove dias". Joel centrou
suas criticas ao time após a marca-
çâo do gol. 

"Eles entraram num
desespero inexplicável".

Para o próximo jogo. auinta-fei-
ra, em Salvador, contra o Bahia, a
única alteração será a estréia de
Cássio — Joel pediu a contratação
de mais um lateral-esquerdo, que
pode ser o rubro-negro Marcos
Adriano.

Mas o meia Darci esta muito
próximo de ganhar a vaga de litu-
lar. "Não % ou mexer ainda, porque
preciso dar um padrão ao time.
Mas Darci deu mais força ao ala-
que."(/?.G.

SÉRGIO NORONHA

Para o alto,

para 
fora

Joel 
Santana vai ter muito trabalho para explicar a seus

dois zagueiros de área que nem sempre o chutão é a
melhor solução. Lima e Sorlei abusaram dos chutes para
os lados e para o alto, a ponto de botar a bola duas vezes
fora do estádio.

E o Fluminense enfrentou um adversário que jamais
pensou em vencer. O Criciúma entrou em campo para
empatar e só se soltou quando sofreu um gol e teve que ir
à frente. O problema dos zagueiros do Fluminense não
era a pressão do adversário. Parece um caso irremediável
de poucos recursos técnicos.

Talvez por isso o meio de campo não tenha conseguido
armar boas jogadas. Os zagueiros de área não domina-
vam a bola, e os dois laterais estavam visivelmente inse-

guros. Foi preciso uma mexida de Joel Santana, colocan-
do Darci para jogar praticamente de ponta direita para
que finalmente houvesse pelo menos uma jogada de linha
de fundo.

Houve também uma boa dose de sorte na vitória do
Fluminense. O Criciúma teve boas oportunidades de
empatar, dando a impressão que se houvesse mais tempo
faria seu gol. Além da técnica, Joel vai precisar dar mais
fôleeo ao seu time.

O
A Comissão de Arbitragem tomou cuidados especiais

para este Campeonato Brasileiro, mas parece ter se esque-
cido de cobrar cuidados físicos dos árbitros. Apesar de

apitar bem ontem, João Paulo Araújo estava visivelmente
acima de seu peso.

?
O Botafogo deve armar um belo time, assim que tiver

todos os jogadores prontos para entrar em campo, mas no
sábado causou uma decepção ao quase perder um jogo
em que tinha o completo dominio tático.

De repente, o time perdeu a organização, assustou-se,
deixou-se dominar e só não foi derrotado porque o

goleiro Vagner defendeu um pênalti. Até mesmo as estre-
Ias da companhia perderam o ritmo e desaparecerem do

jogo.
?

As cenas do conflito do Pacaembu me deram a certeza
de que algo precisa ser feito para coibir a violência das
torcidas. A ira, a violência e a covardia das agressões me
deixaram a suspeita de que existe algo mais por trás de
tudo aquilo.

Se as leis não punem com rigor os brigões dos estádios,
então que mudemos as leis. E que o policiamento seja
sempre em número suficiente, e não apenas meia dúzia de

gatos pingados como os que estavam no
estádio.

E estava em jogo apenas a decisão de um campeonato
de juniores sem a menor importância.

?
Nem sei como me despedir de meu amigo Ivan Dru-

mond. Poucas vezes vi alguém em que a expressão des-

portista coubesse tão bem. Perdi um amigo, o Flamengo

perde um de seus baluartes e o futebol perde um apaixo-
nado que sempre trabalhou desinteressadamente.

?
Eu nunca tinha visto uma marmelada de dois bilhões

de dólares.

JORNAL DO BRASIL ESPORTES
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Crise financeira abala o campeao estadual
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Renato Gaúcho está muito bem em campo e nos negócios fora dele

QUARTA-FEIRA
GRUPO A

Botafogo x Paysandu
Guarani x Corinthians

Bragantino x Palmeiras
Grêmio x Cruzeiro (*)
Juventude x Paraná

(•) deverá ser adiado, porque o
Grêmio tem jogo contra o Nacio-
nal pela Taça Libertadores

GRUPO B
Portuguesa x Santos
QUINTA-FEIRA

GRUPO B
Bahia x Fluminense

2 GOLS — Edilson (Pai-
meiras).
1 QOL. — Túlio e Jamir
(Botafogo), Ailton (Flumi-
nense). Márcio (Goiás),
Nilson (Palmeiras), Gui-
lherme e Claudinho (Para-
nâ), Gtovanni (Santos),
Ney (Vitória).
QOL CONTRA — Marcelo
Alves (Botafogo) a favor do
Vitória.

Crise financeira abala o campeão estadual
J"» Marcelo Theobald

¦ Ailton esquece gol e critica a diretoria

pelo atraso no pagamento dos salários

RICARDO GONZALEZ
Foi Ailton, herói da vez nas La-

ranjeiras, quem deu o sinal. Quan-
do todos lhe perguntavam sobre a
beleza do lance do gol que marcou,
o camisa 8 tricolor não titubeou:
"Há muito nós estamos fazendo a
nossa parte e a diretoria não. Já
passou da hora de acertarem o que
nos devem (salários de junho e ju-
lho, além do prêmio pelo título es-
tadual). É muito duro vermos todas
as contas aumentando e o salário
parado", desabafou Ailton.

Para botar mais lenha na já in-
sustentável crise financeira do Flu-
minense, o clube teve ontem o
constrangimento de ver parte da
renda do jogo penhorada. O dele-
gado da partida, Luis Desideratti,
comunicou a decisão do juiz Ar-
mando Silva Pinto, presidente da 5a
Junta do Tribunal Regional do
Trabalho, que determinou a ren-
tenção de RS 15.460,25 — a renda
total foi de RS 45.900,00 — em
beneficio do ex-jogador c ex-fun-
cionário do Fluminense, Fernando
Brederodes Pires.

A falta de dinheiro no Flumi-
nense começa aos poucos a afetar a
parte política do clube. Se o presi-
dente Arnaldo Santiago tinha tudo
para se reeleger com candidato úni.
co nas eleições do fim do ano, a
oposição já começa a se movimen-
tar. Ontem, o ex-vice de finanças
Luis Antônio Barbosa, hoje na
oposição, já acusava: "A divida do

clube está em USS 8 milhões, chega
a USS 10 milhões este ano e, se não
fizermos algo, o clube ficará numa
situação muito difícil."

Nem o vice de futebol, Alcides
Antunes, se mostra mais disposto a
responder pela crise. Indagado so-
bre a penhora na renda, comenta-
va: "Não sei de nada. Aliás, proble-
mas de dinheiro não são comigo."
E quando o assunto era o atraso
nos salários, a evasiva era, parado-
xalmente, mais direta: "Pergunte,

por favor, ao seu Juber (Pereira
Gonçalves, vice de finanças)." An-
tunes só quis comentar a situação
de Cássio, que não estreou porque
o Fluminense não pagou RS 100
mil ao Vasco, o dirigente tranquili-
zou os tricolores.

"Está tudo certo, assim que a
CBF abra amanhã (hoje), a docu-
mentação dele estará sendo regis-
trada."

Gol — Apesar de a crise finan-
ceira dominar o ambiente após o
jogo, Ailton teve que lembrar o
belo gol que marcou — alguns tor-
cedores lembraram do terceiro gol
tricolor na final do Estadual contra
o Flamengo, quando Ailton tam-
bém penetrou pela direita e deu um
corte em direção à área.

"Já cheguei num momento den-
tro do Fluminense que estou com
moral para tentar a jogada e bater
em gol. Foi o que fiz. Renato lan-
çou muito bem e eu tinha a opção
de devolver. Mas senti a brecha,
driblei e bati bem de esquerda."

Time recebe as

faixas pelo título
Antes do jogo. a torcida do Fluminense fez
uma grande festa no gramado de Laranjeiras.
Foram mais de quatro mil morteiros soltados
na entrada do time — que feriram nas pernas
c na barriga oito torcedores. Além de gritos
de "é campeão", uma deferência espedial das
arquibancadas a Valdeir: "Ei/ você ai/ avisa
pro Romário/ que rei é Valdeir." Antes do
inicio do jogo. os jogadores do Fluminense
receberam as faixas de campeões cariocas de
seus colegas do Criciúma, campeões catari-
nenses.

Luxemburgo
estréia
com vitória
Dois outros jogos, ambos
pelo Grupo A, foram
realizados ontem, pelo
Campeonato Brasileiro.
Em Curitiba, o Paraná
venceu o Grêmio por 2 a 0,
na estréia do técnico
Vanderlei Luxemburgo,
gols de Guilherme e
Claudinho. Em Bek)
Horizonte. Cruzeiro e
Juventude ficaram no 0 a 0.

Darci deve
Embora o técnico Joel
Santana negue
qualquer mudança na
equipe, Darci deve ser
titular já a partir da
terceira rodada do
Campeonato
Brasileiro. "Ainda

ganhar vaga no
estou recuperando a
forma, mas sei que
posso contribuir para
a melhorar a ligação
entre meio-campo e
ataque", analisa o
apoiador. Darci
considera o espirito de

time
união o ponto alto do
time: "Apesar de ter
chegado no
Fluminense há
relativamente pouco
tempo, já deu para
sentir que os jogadores
são muito unidos".

Renato coloca as suas
placas nas Laranjeiras
O empresário Renato Gaúcho mostrou ontem que
está empenhado cm sua nova função. Nos dois
bancos de reservas do campo do Fluminense já
estão afixadas três placas de publicidade (duas no
banco tricolor c uma no do vistiante) da
Ki-Tanga, griffc de biquínis e sungas, da qual
Renato é sócio. "Não foi favor, não. A Ki-Tanga
pagou. As placas ficariam atrás do gol, só que
como elas eram menores que o padrão, ficaram
nos bancos", explicou o vice de futebol tricolor,
Alcides Antunes. Quem está se dando bem com a
história são os jogadores colegas de Renato, que
estão ganhando sungas de graça á vontade.

1 Excursão'
no Nordeste
O Fluminense faz esta
semana uma
mini-excursão ao
Nordeste. A delegação
viaja a Salvador quarta
pela manhã para
enfrentar, no dia seguinte,
o Bahia. De lá. segue para
Maceió onde, domingo,
no estádio Rei Pelé. pega
o União São João.

Marcelo Theobald
Evaristo de Moraes (D) freqüenta as arquibancadas das Laranjeiras desde 1938. O advogado acredita que os jogos do tricolor relaxam a tensão

Advogado cumpre rotina de 57 anos

OLDEMÁRIO TOUGUINHÓ
Sair das Laranjeiras feliz com a

vitória de seu tricolor já é uma
rotina na vida do consagrado cri-
minalista Antônio Evaristo de Mo-
raes Filho. E ontem foi uma tarde
ainda mais especial. O Fluminense
recebeu as faixas de campeão esta-
dual numa bonita festa. Assim co-
mo acontece há 57 anos, lá estava
Evaristo na social do clube para
comemorar um titulo. Ele e seus
filhos. Em 1938, quando entrou no
estádio pela primeira vez, quem o
levou foi o irmão mais velho, o

Evaristinho, hoje, imortal da Aca-
demia Brasileira de Letras. O Flu-
minense è uma paixão na familia.
Serve, na opinião do criminalista,
para tirar a tensão de qualquer caso
que tenha que resolver nos tribu-
nais, até mesmo como o de Fernan-
do Collor, que é um dos momentos
marcantes na sua carreira.

A verdade é que o futebol faz
parte da vida de Evaristo. Por mais
atarefado que esteja em seu escrito-
rio de advocacia, encontra sempre
um espaço para ajudar, como
membro do Tribunal da CBF, a

decidir processos esportivos. Isso
sem receber nenhuma ajuda de eus-
to, apenas água gelada e café du-
rante as sessões. Às vezes, enquanto
está justificando seu voto, é obriga-
do a desligar o celular devido a
seqüência de chamadas de clientes.
A preferência é sempre para o fute-
boi. O certo é que o criminalista se
empolga com seu clube. Confessa
que é um vício que tem desde os
cinco anos de idade, quando foi
com o irmão as Laranjeiras. Ontem
Evarista vibrou com a vitória de l a
0 contra o Criciúma." Um jogo

difícil, mas que merecemos vencer .
ressalta. Ainda sobre a partida,
lembra que o novo time poderia ser
mais forte do que o do Campeona-
to Estadual. "Valdeir veio para dar
mais força ao ataque. Renato está
em plena forma. No entanto, sinto
saudades de Djair. Falta um ho-
mem para fazer lançamentos. Com
ele nesse time, a dupla de ataque
acabaria com os adversários. Mas
assim mesmo vamos disputar o ti-
tulo", acredita Evaristo, destaque
de sempre nos tribunais e nas Lar
ranjeiras.
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Renato Gaúcho está muito bem em campo e nos negócios fora dele

Ciubeâ Clubes

PRÓXIMOS JOGOS ARTILHEIROS

1 Palmoiras 3 3 Sli'ii§ 1. Fluminense 1 „. " ... .9. S vParana ' 
Potto 0 ^ : I

3 Botatogo 1 2 Santos 0 J. 1_ |M_i §
Vltina 11 2 2 Portuguesa 110 10 0 0 m I?: ^
CruMiro 1 0 0 Sport 0 1 _0 ; I
Juventude 1 0 §—5&I ® Criciuma 10 10 1 M .']

7. Grdmlo 0 0 $|>^ Atletieo-MG — — — — — — -
Guarani 0 0 3 Bahia  _ |i
Bragantlno — —— Inteinacionai — — — —  — — __  S* ;v?
Corinthians — — ii If ... Pau'o — .— —. fe.®
Flamengo — — i! Unt*Q8ioJO>Q   . •;
Paysandu — — Vasco — — — ~  - ^

QUARTA-FEIRA
QRUPOA

Botafogo x Paysandu
Guarani x Corinthians

Bragantino x Palmeiras
Grêmio x Cruzeiro O
Juventude x Paraná

(*) deverá ser adiado, porque o
Grêmio tem jogo contra o Nacio-
nal pela Taça Libertadores

ORUPO B
Portuguesa x Santos
QUINTA-FEIRA

GRUPO B
Bahia \ Fluminense

2 QOLS — Edilson (Pai-
meiras).
1 QOL — Túlio e Jamir
(Botafogo), Ailton (Flumi-
nense), Márcio (Goiás),
Nilson (Palmeiras). Gui-
lherme e Claudinho (Para-
ná). Giovanni (Santos),
Ney (Vitória).
QOL CONTRA — Marcelo
Alves (Botafogo) a favor do
Vitória
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Crise financeira abala o campeão

¦ Ailton esquece gol e critica a diretoria

pelo atraso no pagamento dos salários

RICARDO GONZALEZ
Foi Ailton, herói da vez nas La-

ranjeiras, quem deu o sinal. Quan-
do todos lhe perguntavam sobre a
beleza do lance do gol que marcou,
o camisa 8 tricolor não titubeou:
"Há muito nós estamos fazendo a
nossa parte e a diretoria não. Já
passou da hora de acertarem o que
nos devem (salários de junho e ju-
lho, além do prêmio pelo título es-
tadual). É muito duro vermos todas
as contas aumentando e o salário
parado", desabafou Ailton.

Para botar mais lenha na já in-
sustentável crise financeira do Flu-
minense, o clube teve ontem o
constrangimento de ver parte da
renda do jogo penhorada. O dele-
gado da partida, Luis Desideratti,
comunicou a decisão do juiz Ar-
mando Silva Pinto, presidente da 5a
Junta do Tribunal Regional do
Trabalho, que determinou a ren-
tenção de RS 15.460,25 — a renda
total foi de R$ 45.900,00 — em
beneficio do ex-jogador e ex-fun-
cionário do Fluminense, Fernando
Brcderodes Pires.

A falta de dinheiro no Flumi-
nense começa aos poucos a afetar a
parte política do clube. Se o presi-
dente Arnaldo Santiago tinha tudo
para se reeleger com candidato tini,
co nas eleições do fim do ano, a
oposição já começa a se movimen-
tar. Ontem, o ex-vice de finanças
Luis Antônio Barbosa, hoje na
oposição, já acusava: "A dívida do

clube está em USS 8 milhões, chega
a USS 10 milhões este ano e, se não
fizermos algo, o clube ficará numa
situação muito difícil."

Nem o vice de futebol, Alcides
Antunes, se mostra mais disposto a
responder pela crise. Indagado so-
bre a penhora na renda, comenta-
va: "Não sei de nada. Aliás, proble-
mas de dinheiro não são comigo."
E quando o assunto era o atraso
nos salários, a evasiva era, parado-
xalmente,~mais direta: "Pergunte,

por favor, ao seu Juber (Pereira
Gonçalves, vice de finanças)." An-
tunes só quis comentar a situação
de Cássio, que não estreou porque
o Fluminense não pagou R$ 100
mil ao Vasco, o dirigente tranquili-
zou os tricolores.

"Está tudo certo, assim que a
CBF abra amanhã (hoje), a docu-
mentação dele estará sendo regis-
trada."

Gol — Apesar de a crise finan-
ceira dominar o ambiente após o
jogo, Ailton teve que lembrar o
belo gol que marcou — alguns tor-
cedores lembraram do terceiro gol
tricolor na final do Estadual contra
o Flamengo, quando Ailton tam-
bém penetrou pela direita e deu um
corte em direção à área.

"Já cheguei num momento den-
tro do Fluminense que estou com
moral para tentar a jogada e bater
em gol. Foi o que fiz. Renato lan-
çou muito bem e eu tinha a opção
de devolver. Mas senti a brecha,
driblei c bati bem de esquerda."

JORNAL DO BRASIL

Gana ficaTime recebe as

faixas pelo título
Antes do jogo, a torcida do Fluminense fez
uma gráncje festa no gramado de Laranjeiras.
Foram mais de quatro mil morteiros soltados
na entrada do time — que feriram nas pernas
e na barriga oilo torcedores. Além de gritos
de "é campeão", uma deferencia espedial das
arquibancadas a Valdeir: "Ei/ você aí/ avisa
/>r<> Romário/ que rei é Valdeir." Antes do
início do jogo, os jogadores do Fluminense
receberam as faixas de campeões cariocas de
seus colegas do Criciúma, campeões catari-
nenses.

Luxemburgo
estréia
com vitória
Dois outros jogos, ambos
pelo Grupo A, foram
realizados ontem, pelo
Campeonato Brasileiro.
Em Curitiba, o Paraná
venceu o Grêmio por 2 a 0.
na estréia do técnico
Vanderlci Luxemburgo,
gols de Guilherme e
Claudinho. Em Belo
Horizonte. Cruzeiro e
Juventude ficaram no 0 a 0.

com título 
'/

no juvenil
GUAIAQUIL. EQUADOR — A

seleção de Gana conquistou pela
segunda vez o título de campeã
mundial juvenil (sub 17). O pri-
meiro foi em 1991, quando der-
rotou os espanhóis na decisão. O
segundo foi ontem, ao venceram
os brasileiro por 3 a 2. Foi um
título merecido, pois sua equipe
foi a única vencer todos os jogos
na competição. O presidente-da
Fifa, João Havelange, entregou
o troféu ao capitão do time afri-
cano, Emanuelle Bentil. por
quem o futebol alemão já teria
feito proposta milionária.

Os ganeses, com mais volume
de jogo, terminaram o primeiro
tempo com a vantagem de 2 a 0,
gols de Bentil e Iddrissu. No
início do segundo tempo, o Bra-
sil deu a impressão de que pode-
ria reagir, quando Juan descon-
tou aos dois minutos. Logo em
seguida, porém, o mesmo Bentil
esfriou a reação ao marcar o
terceiro de Gana. que pratica-
mente liquidou a partida. O Bra-
sil só conseguiu diminuir aos 47
minutos, com um gol de Marco
Antônio, quando já não havia
mais tempo para reação.

O jogo foi no estádio Monu-
mental de Barcelona, com arbi-
tragem de Leslie Irvine, da Ir-
landa do Norte, e os dois times
jogaram assim: Brasil — Júlio
César, Djimi. Juan, Fábio (Ma-
rica) e Gaia: Hélder (Nasci-
mento), Carlos Alberto. Marco
Antônio e Rocha; Rodrigo c
Kleber. Técnico: Fernando
Barroso. Gana — Abu. AllOh
tey, Amaniampong, Ansah e
Iddrissu: Bentil. Amoako. Issa-
ka e Gyan; Sule e Dini. Técni-
co: Samuel Arday.

Na decisão do terceiro lugar,
a Argentina venceu Omà por 2 a
o. gols de Gatti e Cambiasse,-

O advogado Evaristo de Moraes (D) freqüenta as arquibancadas das Laranjeiras desde 1938, para relaxar

Evaristo cumpre sua rotina

Darci deve
Embora o técnico Joel
Santana negue
qualquer mudança na
equipe, Darci deve ser

, titular já a partir da
terceira rodada do
Campeonato
Brasileiro. "Ainda

ganhar vaga no time
estou recuperando a união o ponto alto do
forma, mas sei que
posso contribuir para
a melhorar a ligação
entre meio-campo c
ataque", analisa o
apoiador. Darci
considera o espirito de

time: "Apesar de ter
chegado no
Fluminense há
relativamente pouco
tempo, já deu para
sentir que os jogadores
são muito unidos".

Renato coBoca as suas
placas nas Laranjeiras
O empresário Renato Gaúcho mostrou ontem que
está empenhado em sua nova função. Nos dois
bancos de reservas do campo do Fluminense já
estão afixadas três placas de publicidade (duas no
banco tricolor e uma 110 do vistiante) da
Ki-Tanua. grifle de biquínis e sungas, da qual
Renato é sócio. "Não foi favor, não. A Ki-Tanga
pagou. As placas ficariam atrás do gol, só que
como elas eram menores que o padrão, ficaram
nos bancos", explicou o vice de futebol tricolor,
Alcides Antunes. Quem está se dando bem com a
história são os jogadores colegas de Renato, que
estão ganhando sungas de graça à vontade.

'Excursão'

no Nordeste
O Fluminense faz esta
semana uma
mini-excursSo ao
Nordeste. A delegação
viaja a Salvador quarta
pela manhã para
enfrentar, no dia seguinte,
o Bahia. De lá. segue para
Maceió onde. domingo,
no estádio Rei Pelé. pega
o União São João.

Marcelo Theobald

Sair das Laranjeiras feliz com a
vitória de seu tricolor já é uma
rotina na vida do consagrado cri-
minalista Antônio Evaristo de
Moraes Filho. E ontem foi uma
tarde ainda mais especial. O Flu-
minense recebeu as faixas de cam-
peão estadual numa bonita festa.
E assim como acontece há 57
anos, lá estava Evaristo na social
do clube para comemorar um titu-
lo. Ele e os filhos.

Foi em 1938 que entrou no es-
tádio pela primeira vez e a partir
daí o futebol entrou em sua vida.
definitivamente. Serve para tirar a
tensão de qualquer caso que tenha
que resolver nos tribunais, até
mesmo como o de Fernando Col-
lor. que é um dos momentos mar-
cantes na sua carreira.

da CBF, a decidir processos espor-
tivos. Isso sem receber nenhuma
ajuda de custo, apenas água gelada
e café durante as sessões.

O criminalista confessa que o
futebol é 11111 vicio desde os 5 anos
de idade. Ontem, ele vibrou com a
vitória sobre o Criciúma, mas fez
ressalvas: "Valdeir veio para dar
mais força ao ataque. Renato esta
em plena forma. No entanto, sinto
saudades de Djair. Falta um ho-
rnem para fazer lançamentos."

oldemArio touguinhó

O futebol faz parte da vida de
Evaristo. Por mais atarefado que
esteja, encontra sempre espaço para
ajudar, como membro do Tribunal

g..Ciubes | ro| j | v I t | d I » j ao y§ cum* J..PO.I. quarta-feira (i 2 ool#- aw.*, (p.,. r
1 Palmoiras 3 1 1 0 0 3 0 1- FlumineWMj 3 J  GRUPO , ^ meiras).
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ly&MtoQo"  1 o" .g,2 -,xi' 

'111 &S,. .! |v -r 
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André vence e relembra o ritual de Senna

b Na sua Ia vitória

na Indy, ele ergue a

bandeira brasileira
MARIO ANDRADA E SILVA
Correspondente

MIAMI. EUA — 0 brasileiro An-
dré Ribeiro está no auge, no topo
do mundo. Depois de conquistar
sua primeira vitória na Fórmula
lndy, largando da pole-position e
liderando o maior número de voltas
das 200 Milhas de New Hampshire,
15a etapa do Campeonato, André
foi para a galera levantando a ban-
deira brasileira, ritual que o auto-
mobilismo não vê desde os tempos
de Ayrton Senna.

Mesmo após hesitar na largada,
André assumiu o controle da prova
após a primeira bandeira amarela e
coroou uma atuação impecável
quando reassumiu a ponta para
nunca mais perder após seu segun-
do pit-stop, ultrapassando o então
líder Michael Andretti e Jimmy
Vasser numa única manobra. Nem
o único reparo feito às atuações de
André este ano — o de ser um
beneficiário da força do motor
Honda —. vale mais após a vitória
de ontem. Foi Ribeiro quem carre-
gou a Honda à sua primeira vitória
na Fórmula Indy e não o motor
japonês que empurrou o brasileiro.
Numa pista curta como a de New
Hampshire a habilidade do piloto
vale tanto quanto o motor mais
forte da Indy.

"Nas últimas voltas eu ficava
tentando afastar a idéia da vitória
da cabeça para não perder concen-
tração. Pensava ao mesmo tempo
'vai dar' e logo mudava de idéia
para seguir no mesmo ritmo", disse
o brasileiro. O sossego de Ribeiro
só apareceu quando faltaram qua-
tro voltas para o final da prova e os
dois últimos colocados, Marco
Greco e Buddy Lazier, envolveram-
se em um acidente. "Quando eu vi a
bandeira amarela tirei o pé e rela-
xci. Ali não tinha mais erro a vitó-
ria era certa", disse o primeiro me-
nino do Brasil a vencer uma corrida
na Indy em 1995.

AP —19/8/95
gÉÊI

1° Jacques Villeneuve.......168
2o Bobby Rahal .................114
3o Michael Andretti  113

10° Maurício Gugelmin....... 68
12° Emerson Fittipaldi  61
13° Christian Fittipaldi  55
15° Raul Boesel...  46
16° André Ribeiro  38
20° Gil de Ferran  20

Io Marco Greco  03

I

jj|j

FORMULA INDY

CP DE NEW HAMPSHIRE

¦l« André Ribeiro (Bra)   Reynard-Ford |
2o Michael Andretti (EUA) xf. Newman-HaasÉj
3o Al Unser Jr (EUA) '.  Penske-MercedesB
4o Jacques Villeneuve (Can) ,..;...  Reynard-Fordl (j
5® Emerson Fittipaldi (Bra)..., ;...  Penske-Mercedes |6o Jimmy Vasser (EUA).......... Reynard-Fordij
7» Gil De Ferran (Bra)...    Reynard-Mercedes ¦
8° Christian Fittipaldi (Bra)  Reynard-Ford ¦
9o Robby Gordon (EUA) Reynard-ForcM

10° Bobby Rahal (EUA)  LoIa-MercedesB
11° Maurício Gugeímin (Bra)  Reynard-ForcM
12° Teo Fabi (Ita) Reynard-Ford^

GP de Vancouver
dia 3 de setembro

$
I., V--T- ^ ' -V.J, ""V* I

I

Falta o aval do 
'tapetão'

¦ li, .Bkviiwwt
O brasileiro André Ribeiro (E) ganhou a prova de New Hampshire, sua primeira vitoria ria lndy

Jacques Villenueve já ganhou o
campeonato de 1995 da Fórmula
Indy na pista e na matemática. Fal-
ta só a decisão do tapetão. Enquan-
to os comissários da lndy Car., em-
presa que organiza as corridas da
série norte-americana, não julga-
rem o apelo da equipe Penske con-
tra a desclassificação do vencedor
Al Unser Jr. nas 200 Milhas de
Portland, o canadense não pode to-
mar seu champanhe na taça de
campeão. Mesmo com vantagem
suficiente de 54 pontos, para recc-
ber o título Villeneueve precisa es-'
perar até o sábado que antecede a
última prova do campeonato, no
dia 9 de semtembro. em Laguna
Seca, para ver se Unser pode ou
não alcançá-lo ainda na pontuação
da temporada.

O atraso na justiça da F Indy
mantém o campeonato indefinido

artificialmente e o titulo de Jacques
na geladeira. 

"Fomos obrigados a
adiar a comemoração, esperando i)
resultado do julgamento", disse o
dono da equipe de Villeneuev,
Barry Grcen, sem disfarçar o sorri-
so amarelo nos lábios.

"Não estamos mais pensado no
campeonato desta temporada.
Quanto mais pontos conseguirmos,
melhor. Matematicamente, o Al
Unser ainda tem chances de me
alcançar, e até sabermos do resulta-
do do julgamento do apelo, eu não
vou dizer para mim mesmo que sou
o grande vencedor", disse o cam-

peão sem titulo da Fórmula Ind>
Coisas do esporte.

O futuro de Villeneuve é a Fór-
mula l. Na temporada de 96, ele
estará ocupando lugar de destaque
na equipe Williams, como uma das
atrações do campeonato.

Briga nas

500ce segue

no Rio dia 17

liRNO. REPÚBLICA THECA — A
menos de um mês da próxima pro-
va, a I Ia da temporada, a ser dispu-
tada no Rio — será dia 17 de se-
tembro, em Jacarepaguá — o italia-
no Luca Cadalora venceu ontem
com Yamaha o Grande Prêmio da
República Tcheea, disputado on-
tem no circuito de Masaryk, em
Bino. e agora é o terceiro colocado
da categoria 500a do Mundial de
Motociclismo.com 135 pontos.

O australiano Michael Doohan,
com Honda, chegou em segundo, e
manteve o primeiro lugar do cam-
peonato, com 190 pontos; seu com-
patriota Daryl Beattie. com Suzuki,
acabou em terceiro, e é o vice-lider
da competição, com 171.0 brasilei-
ro Alexandre Barros não cumpriu
boa performance — ficou apenas
na nona colocação.

O brasileiro Alexandre Barros
fez ótima largada, saltando da nona
para a terceira posição, mas logo o
pneu traseiro começou a perder
aderência, deixando-o cada vez
mais lento. "Eu acho que essa foi
uma das piores corridas de toda a
minha carreira", sintetizou.

Outras categorias — Na ca-
tegoria 250cc, o lider e atual cam-
peão mundial Massimiliano Biaggi,
com Aprilia. voltou a vencer. Mux
tem 213 pontos, contra 189 do ja-
ponês Tatsuya Harada.

Na categoria 125cc, a vitória foi
do atual campeão mundial, Kazuto
Sakata, com Aprilia. Mas o lider do
atual campeonato, o também japo-
nês Harushika Aoki (Honda) che-
gou em segundo lugar, e manteve
54 pontos de vantagem sobre o
compatriota.

JORNAL DO BRÀSIL

Brno. República Tcheca — Reuter

'¦"¦I'M  
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fafora superou os australianos Doõíian e Beattie e comemorou

500 cc

OP da ftepublica Tcheca
1" Luca Cadalora (Ita) 45m28s726
2* Michael Doohan (Aut) — 45m32s874
3° Daryl Beattie (Aut)..» — 45m38s125
4* Lons Capirossi (Ita) 45m44s372
5a Shinichi Itoh (Jap),_ 45m47s557
8* Alexandre Barro* (Bra) 45m56s144

Classificação geral
1* Michael Doohan (Aut)— 190
2" Daryl Beattie (Aut) 171
3' Luca Cadalora (Ita)—~—u 135
4® Ale* Crivillè (Esp).—... 118
5* Alberto Putg (Esp) 99
7* Alexandra Barros (Bra). 78

OP da Republics Tehee*
1C Massimiliano Biaggi (tta)— 41mS6s604
2° Tetsuya Harada (Jap). 41m56s760
3* Rail Waldmann (Ale). ,.42m10s026
4" Luis D'Antin (Esp) — 42m37s236
5* Doriano Romboni (Ha)— 42m37s256
6° Jean P. Ruggia (Fra) ,.42m37s378
ClassKicayjo Geral
p Mass>mtltano Biaggi (Ita) 213
2" Tetsuya Harada (Jap) 169
3* Rati Waldmann (Ale). 164
4* Tadayuki Okada (Jap). 102
5' Jean P Ruggia (Frai -91
6' Notwatsu Aoki (Jap) -87

1 25 cc

CP da República Tcheca
1* Kazuto Sakata (Jap) 42m08s715
2° HaruchHia Aoki (Jap) 42m16s211
3* Akira Saito (Jap) 42m16s682
4* Masaki Tokudome (Jap)— 42m16s685
5* HideyuKi tiafcajoh (Jap)...—. ,42m19s783
6* Gianlmgi Scalvim (Ita)— 42m29s374
Classificação Geral
1* Haruchika Aok> (Jap). 181
2* Kazuto Sakata (Jap) —127
3* Stefaro Perugmi (Ita). —f 112
4* Akira Sa>to (Jaoi 95
5'0-rkRaudies (Aie) 89 5
6* Emílio AianoraiEsp). 78

TlL'Q J

FLÁVIA MONTEIRO.

NEM NA ÉPOCA DO IMPÉRIO

ELA CONSEGUIU SEU

PRÍNCIPE ENCANTADO.

SANGUE DO MEU SANGUE.

De segunda a sábado, às 20b c as 21b50.
Ao SBT, novela de época não e coisa do passado.
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Gunner Max surpreende favoritos na Gavea

¦ Fiiho de Ciackson demoiistra valentia e derrota Numerador no fotoch^ depois de lutar cabega com cabega em toda a reta final**

'gE/z/cc 
Max. par dentro, mantem vanta\>cm minima sabre Numerador, pelo cJttro <ti pisia. Car Bomb atrophia par/ora^ciu-ga em terceiro ¦ ¦ ¦

~^a^M 
PLACAR 

JB

\WU| Campeonato Brasileiro/S6rie A
Vttdria 2*2 Botafogo. Santos 1 x 1 Goias. Palmetras 3
a 0 Guarani. Cruzeiro 0x0 Juventude, Parana 2x0
Grdrrto. Flumtnense 1 * 0 Cncitima. Sport 0*0
Portuguese

Campeonato Brasileiro/S6rie B
Tuna Luso 1 * 0 Nauttcc^Moto C»ube 1 * 0 Am^nca-
RN. CRB 1 * 1 Desportiva. Santa Cruz 2 * 0 Sergipe.

IH flk^B Arm'toca-SP Ponte Preta * FerroVtAria. Corltibn *
jSH 9 BB H ¦ ¦¦ ¦ fll ¦ ¦ 0 Mogi Minm. Rttmo 0x0 Coarn
1 ¦ ¦ B I Bv H Hill II Tapa Rio de Janeiro
Egal W IB Bonsucesso 0x0 Olaria. Tijuca 3x2
B flfll VI H ¦ ¦ ^BI^B ¦ BBH Madureira x 1 Portuguesa

v win w i ntn. s?sj»OTflto pau,ista/

__ Portuguesa 1 x 0 Inter do Limeira, Paragua^uense 3 x
HHH ¦¦ ¦¦ ¦¦¦^^ ¦! HH H|^ ¦¦ OOlimpia. Comerctal 1 x

H 
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J^^^KsTRUgAO I

.MB DA BELEZA

Como as novas tecnicas de malha^ao, |
plastica e outros truques esteticos estao |

ajudando a mudar o corpo das pessoas

Indispens^vel

l:f:K'[tfiWI;§

mexicano

Carto^ ^

HHHHHBHrifeMMMBBSSSS&ESEsSwBNflHHM. 't~>
Mundial de SOOcc
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f Como as novas técnicas de malhação,
plástica e outros truques estéticos estão

ajudando a mudar o corpo das pessoas

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 1995

Gunner Max, filho de Clackson
e Daranda, criação do Haras Santa
Rita da Serra e propriedade do
Stud Topázio, surpreendeu os favo-
ritos e ganhou no fotochart o GP
Costa Ferraz, disputado ontem à
tarde na Gávea, em 1.600 metros,
na grama. Numerador formou a
dupla. Car Bomb, Cardenal e
Egoiste completaram o placar.

O páreo teve desenrolar emocio-
nante. O público vibrou atè o últi-
mo segundo. Gunner Max, monta-
do pelo jóquei revelação, Rodrigo
Lepre Santos, 17 anos, derrotou
Numerador, com o experiente Ju-
venal Machado da Silva, depois de
luta titânica durante 400 metros.

V N ¦ ,

IB^juiwwbíw PAULO GAMA
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FUTEBOL FC (kugge 3 x 1 Waregom. Harelb*)^»» 4x0 Charteroi.Gheni 0x2 Lierse, Standard Liòge 4*0 CercieBruoço. Ktocheíen 1 t 4 Seramg, Anderlecht 4x0Sa»i:(-Truiden. Beveron 3x2 Ekeren. Antuérpia 0 x 1Aalat. Lomnwil 0 x 1 Molenbeek
C»assil»cacAo (4' rodada)1* Standard Uòge e Aaist, 12; 2a Club Brugge, 10
Amistosos
Guadalajara (Mex) 3x3 Atlôtico-MG. Atalanta (Ha) |,2 Sdo Paulo. Lorca (Espl 0 * 1 Arnórtca (RJ). Cotiilns ,
(EspJ 1 x t Olaria iRJ)

SURFE

Campeonato Mundial Profis-
sional
(Lacanau, França)1- Victor Hib,is (Brnl, 30.67 ponlos. 2^ Toad Holland-(EUA), 26,60 pontos. 3" Shane Poweíl (Aut), 26^?6

MATAÇÃO

Europeu de longa distância

AUTOMOBILISMO

_ TÊNIS

LOTERIA ESPORTIVA • Resultado do Concurso 085

Gunner Max surpreende favoritos na Gávea

¦ Filho de Clackson demonstra valentia e derrota Numerador no fotochart depois de lutar cabeça com cabeça em toda a reta final-

INDICAÇÕES

Aos dois potros se juntou Car -
Bomb, montado por Jorge Ricar-
do, nos 50 metros finais.

O veterano treinador Alberto
Nahid apresentou Gunner Max em'
estado atlético exuberante, mas a
estrela da tarde foi Rodrigo Santos.
Em dois anos de profissão ele já
ganhou algumas das principais pro-
vas do turfe brasileiro, entre elas, o
Derby, com Murano, e a milha in-- .
ternacional, com Dancer Man. Re-
traido, Rodrigo limitou-se a sorrir
quando lhe disseram que o discipu-
lo bateu o mestre - ele é o jóquei
reserva de Juvenal no Haras Santa
Ana do Rio Grande. Em São Pau-
lo, Oriental Flower ganhou o GP
Barão de Piracicaba.

1 1* Péroot Complicador ¦ Ouro Puro ¦ Primo-Bala
2° Páreos Urach ¦ Crown Bowling ¦ Black Buli
3* Pároot Fúria Dourada ¦ Mariola 9owl ¦ Rus-

hing Girl
4* Páreo; Lando Kris ¦ Paysan tf Piccard
5o Páreos Quiet Prince ¦ Silver Facl ¦ Díck Fanlas-

tic
6* Páreo: Que Bela Dona ¦ Cliarlreuse Shaman ¦

Sky Light
7" Páreo: Gasstri ¦ Quemoon ¦ My Friend George
8* Páreo: Sweet Flower ¦ Formidable ¦ Maselle
9» Páreo: Cumberland Bar ¦ Rose Des Vents B

Lambarè
10* Páreo: Star Prince ¦ Figlio Mio ¦ Mode Mont

Acumulada: rSfComplica-
dor), 4°5(Lando Kris) e
10°5(Star Prince)
Barbada: 10°5(Star Prince)
Oupla: 1°56(Complicador e
Ouro Puro)
Trifota: 1"(Complicador. Ou-
ro Puro e Primo-Bala)
Quadrifeta: 2°(Urach. Crown
Bowling. Black Buli e Cherrie
Manira)

ESPORTES
JORNAL DO BRASIL

0 CORPO FALA,

0 ESPELHO RESPONDE.

PLACAR JB
Campeonato Belga

veja

Indispensável

1X2
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O concurso 086 da
Loteria Esportiva, nos
dias 26 e 27, tem como
grandes atrações os jo-
gos da Série A do Cam-
peonato Brasileiro, ini-
ciado no último fim de
semana. A \enda de
apontas começa hoje. em
todo o pais. e. no Rio de
Janeiro, sera encerrada
somente na sexta-feira.

O que as pessoas estão
fazendo para cuidar do
corpo num momento em
que médicos, fisiotorapeutas
e academias contam com
meios extraordinários para
criar e manter a beleza

VIAGEM SEM VOLTA.
Uma pesquisa revela
que os dekasseguis,
emigrantes brasileiros que
partem para o Japèo. nào
se correspondem, chegam
a formar novas famílias
no Exterior e nunca mais
voltam.

TESOURO ESCONDIDO.
Nos porões e prateleiras
de museus, igrejas e
bibliotecas, repousam
distante dos olhos do
grande público relíquias
do patrimônio histórico
e arqueológico brasileiro.

SURURU À BAIANA.
Fernando Henrique
se submeteu à pressão
de Antônio Carlos
Magalhães, mas a opinião
publica fez com que o
presidente recuasse.

Campeonato Brasileiro/Série A
Vttôrta ? % ? Botafogo. Santos 1 % 1 Goiás. Palmeiras 3
* 0 Guarani. Cruzeiro 0x0 Juventude. Paraná 2x0
Grèrrio. Fluminense 1 x 0 Cnciúma. Sport 0*0
Portuguesa
Campeonato Brasileiro/Série B
Tuna Luso t * 0 NAuttçc, Moto Cube 1 * 0 América-
RN. CRB 1 * 1 Desportiva. Santa Cru/ 2 * 0 Sergipe
Barra do Garças 1 * 3 Americano. Novori/onttno 2*2
Amenca-SP. Ponte Preta V* 0Ferroviária, CorHlba 1 *
0 Mogi Mtrtm. Remo 0x0 Ceara
Taça Rio de Janeiro
Bonsucesso 0*0 Olaria. Barra da Ti|uca 3*2 Sao
Crtstôvào. Madureira 1 * 1 Portuguesa

gampe^to 
Paulista/

Po*1ugo«*a 1 * 0 lnt**r de Limeira, Par.iguaçuense 3 *
OOlimpia. Comercial 1 * OCatanduva. SAocarlenso t *
O Nacional. Taquantmga 0*0 Santo Ar»dre. XV Jau 2 *
2 Botafogo. SAo Jose 1 * 3 Ituano
Campeonato Brasiliense
Gama 1 * 0 Brasília
Campeonato Cearense
Fortaleza 4*0 America. Urubureíama 2*0 Guarany,
Limoeiro t * ! Icasa
Campeonato Alagoano
Capela 3 * t Dom Jesus
Campeonato Paraibano
Botafogo 0 * 1 Santa Cruz. Sousa t * 3 Esporte
(Santa Cruz campeão 961
Campeonato Potiguar
ABC 0 « t Cortntians
(A£*C campeào 96)
Campeonato Maranhense
Sampaio Correia 0 * t Maranhão. Coroata t * 3
Bacabal
Campeonato Piauiense
Corissabà 2 * t River, Flamengo 0*3 Paissandu,
P»co* 0*0 Tiradentes. Quatro de Julfto 3*0 Parnalba
Campeonato Sergipano
Vasco t * 4 Confiança. Olimpico 0*0 Itabaiana. Sao
CnstòvAo 3x0 Maruinensu. Guarany 0*0 Gararu

ampeonato
ul-Matogrossense

Cbapadâo t * 0 Cassi*and«nae
Campeonato Alemão
Fnburgo 0*2 Sa»nt Pauli. Hamburgo 3 « 3 Werder
Bremen. Schali»« t x 3 Han&a Rostock. Bayer Loverku-
sen 1 * t Boruasia Oortmund. Mumcb >660 t * t
Sluttgart, KFC Üerdingen t * t EintractH Frankfurt.
Karlsrube 2*6 Bayern Munique. Kaisertautem t a 3
Borussia Moencbengladbacb. Fortuna Dussetdort t *
t Cofòma
Classificação (2* rodada)
f Bayern Munique. Samt Pauii n Borussia MG. 6
pontos
Campeonato Francôs
Samt Etienne 3*0 Bastia. Mônaco 0 * 1 Martigues.
Cannes 2 * t Lilie. Le Havre 0*0 Metz. Nantes ) * 0
Nice. Gueugnon t « 3 Paris Saint-Germam. Guimgamp
1 « 0 Bordeau*. Strasbou'g 3*1 Runnes. Ktontpeliier
3 x 1 Au*erre. Lens 2*2 Lyon
Classificação (5* rodada)
r Paris SG. Guimgamp e Metz. 11 pontos
Campeonato Português
Leiria 0*4 Marítimo. Farensb 2 * t Tirsense. Sportmg
Braga 2 x 1 Amadora. Leca 0 * 2 Gil Vicente. Campo-
malorunse 0 * t Guimarães. Porto 2 * t Sporting
Lisboa. Felgueiras 2*2 Chaves. Boavisia t * 0
Be tenentes
Cfassificaçèo (t* rodada)
f Marítimo. Gil Vicente. Porto. Farense. Sporting
Braga. Guimarães e Belenenses. 3 ponlos
Campeonato Holandês
Fortuna Sittard 1 * 3 PSV Emdt>oven. W»i»em fito
Sparta Roterdam. Go Abead Eagíes 2*2 Gronmgen.
Roda 2*2 Heerenveen. Votendam \ « 3 Tt^ente. Aj ji 4
« 0 Utrecbt, Oe Graafschap 2*3 NEC Ni|megen. RKC
Waalwijk 2*2 NAC Breda. Feyenoord 5*2 Vtvsse
Classificação (1* rodada)
r Wiilem. A»a*. Feyenoo<d. PSV. Twente e NEC. 3
ponlos
Campeonato Inglês
Aston Villa 3 * f Manc*»este< l>n«ted, BíacfcPurn t a 0
Oueen s PR. C*<Hsea 0*0 Everton. Liverpoof » » 0
Sh«Hi«id Wed"»«iM> M»nch«««r Cm» t > 1 Ton»
nhí-n. Newcjstle 3 « 0 Cov«nt»>. Souinampwn 3 ¦ 4
Nottingham Forest. West Mam t * 2 Leeds, Wimbiedon
3*2 Bolton. Arsenal t a t Míddlesbrougft
Ctassíficacào |t* rodada)
t* Newrcastle. Asfon ViHa. Nortmgham Forest. W»mDie-
don. Leeds. Biack&urn e Live^poot. 3 pontoa

(New Hampsníre)
!• Greg Moore. Can 2* Ciaude Bourbonnais. 3" Hot>-
txe Bubt, 6" Atfonsmbo Giattone. URA (Hookie do ano)
Geral Moore (campeAo) 208 Buhi t26. Atfonsmbo 94

Grande Prêmio de Muhlengens
(Alemanha, t 50m)
12* Álvaro Aftonso de Miranda Nefo/Anscafe 2igeune*.nng Rodrigo Pessoa Filho cometeu trôs faltas

Campeonato RCA
llndianapolis. EUA)
Semifinais B Karba^er. Ale-12 4^. 6/4, 6/1 P Sam
p»as. T Enqvist. Sue-4 6/1. 1/6, 6/3 G Ivanisevic. Cro
Volvo Internacional
(Cormectcut)Semifinais R Krat»c«* lHof-8l 6^4. 6^4 V Kafelnikow
(Rus)
Aberto do Canadá
(Toronto)Final Montca Seíes »Eua) 6«'0 e 6< 1 Amanda Coetzerr
(Afs)

Fórmula Indy Lights

(Viena. 5km)t" Alexei Akatiev. Rus. 65m00s30; 2° Cbriatoph Wan-
dratsch. Ale. 56m06s80. 3- Samuel Pampanu. Ma.
66m1Ch»30

(Rhenen. )«oiandai
J1" etapa 1" Trampas Parker, EUA. KTM. 2*
Smets. Bel. Husaberg. 311 Jacky Martens. B«i.
rma
Classificação Smets 310. Parker 291, darryl Kinq, Nzl/
Kawasaki. 236

Mundial dos leves
(Sun City. África do Sul) .
Q O 6u»-afr*cano Phillip Hofiday conquistou o titulo. 
Federação Internacional ao vencer o colombiano Mr—«
guel Julto. no 11" assalto.
Mundial dos meio-pesados
(Bonn)
£J O alemAo Oariusz Mtcbaiczesvski manteve o titulo,
da Orgamzaçôo Mundial, ao nocautear o
Cverardo Armênia

Torneio Inverno
(Clube Naval. Rio)
Laser sênior 1" Maurício Santa Cruz. ICRJ. 2
Ratfo, CNP. 3J Aie*amir« Saldanha. iCRJ
Laser pro-master f Lui/ Moraes. ICRJ
Laser radia' f* Guilherme Moraes. ICRJ
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Brasil estreia contra Republica Dominicana

Pre-Olimpico Ate adversario

JwAO PEDRO PAES LEME
neuouem fr*:c=,W- •" a P1"^"?3 do ala/pivo Var- prepotente Guilermo Vecchio.
iNtuyuLM. i|F~^W 

gas esp^jg deescudeiro de Lo- da selegao argentina de basque-

:^^E; Oscar e
'SPllfei > "] pontos por jogo. Mas torn de

dominicano termina ai. A desor- selecao
de t- de Tu- fM»» dcm tatica 6 visivel e faz com que brasileira por 83 a 78. no sabado. 

"era.®.

pr^-olImpico a sele^ao passe, as vezes, dois ou Tucuma. Rapidamente o tecnico do Bra-
Neuquem— debasquete tres minutos sem marcar pontos. sii. Ary Vidai, se intrometeu no comenta- ~

e volta hoje a quadra, as 18h 0 ginasio de Neuquem rip,para incluir
(com transmissao da TV Bandei- dade localizada 1.300 quilome- ^Ninguem podeesquecer da importancia^
rantes), para enfrentar a selegao sudoeste de Buenos Aires do Rolando nesse jogo. Ele foi perfeito r-^-
da Republica Dominicana em sua — possui calefagao e, portanto,
estreia na Case final do Campeo- media de zero graus centigrados Os numeros servem como prova da
nato Pre-Olimpico de basquete. nao devera atrapalhar nenhuma eficiencia desses idade

Os-brasileiros conquistaram a das duas equipes. No inicio do media ultrapassa os 33 anos. Juntos, eles
n , „,, marcaram nada menos do que 73 pontos.classificagao como pnmeiros do Pre-Olimpico, a Republica Domi- apenas 10 a menos do que o placar final =

Orupo B, com uma vitona emo-. njcana surglu como grande sur- ^HP do Brasil.A partidacommon muitoequi- •
cionante sobre a Argentina, anida presa Mas veio a derrota para librada. mas quase sempre com vantagem -

78. E, ao contrario do que se je^ao^e 
Cuba, por 99 a 86, e l^D 

qu^ o? argentinos lotlmm^trS mil
poderia pensar, o ala dominicano | <: lugares do ginasio do clubc Defensores de
Luis Felipe Lopez, de 20 anos, -~- 

rPMBrT~l*in "KT*^ap Villa Lujan, em Tucuma. Oscar parecia
cestinha da competioao com 124 |§ I | 9B[ y|^Hj inseguro, mas foi aos poucos carregaiffo
pontos, nao sofrera qualquer tipo <3 W^f '' r"^ ?T « < em faltas a equipe adversaria e. como
de marca?ao especial. "Ele sem- Sllfe^tsl h— /1...J Bp|.:;. sempre, acabou sendO'o cestinha da par-
pre fara este numero de pontos. roach bcd nrtMiRi RLv £Sf ^ tidacom29pontos.
Dc que adianta carregar nossos „®M5!L MM"!!*. 0 primeiro tempo terminou com uni
marcadores de falta? Se eles tern cnuiowm) i Derek Lopes o,96m) placar emblematico: 39 a 39. Mas o Brasil
Lopez, nos temos Oscar", compa- ?^!o!!*! I SSle'Srii ;-$l voltou para a quadra depois do intervalo
ra. Ko«&. aindamaisdisposto a veneer. Cadacesta

diminuir o desemoenho dos ou- F m-~2»•«>">'« Miitinez<i.«oiii) HfeMl .a ffi&W ,N-gadores e pelo banco de reservas. 0 Brasil

tros jogadores da equipe adversa 1*55*2poomlii m^iwuieemi ~'•* «Jp* chegou a abrir 13 pontos de vantagem. a

ria. "Se evitarmos que cada um H^jwSmlis SmtSii 1" v X>4aP^ i A^^nfl. ^ TAcnico: TAcnico: . . wg 1 .. ' WBHK*?" M Argentina levou apenas outros trs_s minu-
deles laga lO/o dos pontos que .9SS.&J9SSS . • Hf J tos para diminuir a diferen^a para dois
normalmente fazem, reduziremos u»«*Neuqutm. Argwuna liorMa: imowrtrio A • % 

'VSv"* 
JH pontos. Nada que abalasse os jogadores.

os pontos deles em 40%". argu- M Maury estava em dia de Magic Johnson.

S botes no um
¦ iirepreensivel. E a justi^a do placar final

 V foi confirmada pelos aplausos da torcida
HOJE amanha M

16h: Canadi x Uruguai 16h: Canada x Bahamas i^*GRH
18h: Brasil x Rep.Dominicana 18h: Brasil x Cuba JOgOfOtn tliarcaroni' Brasil Pipoca
21h: Cuba x Argentina 21h: Argentina x Rep. Dominicana 1 (">) Rolando (8) Marcio (1) Maurv (H).23h: Porto Rico x Bahamas 23h: Porto Rico x Uruguai .': mm,,,- ~I || *

— Fernando Minucci (7), Oscar 29 e Israel

QUARTA-FEIRA QUIIMTA-FEIRA (23). Argentina — Nicola (26). De la
16h: Cuba x Bahamas 16h: Rep.Dominicana x Bahamas "• Fuente (2), Milanesio (4), Espil (17), Os-18h: Rep.Dominicana x Uruguai 18h: Cuba x Uruguai :. '". " .'2lh: Argentina x Porto Rico 21 h: CanadA x Argentina • ' THEHBI SCla (7), Racca (5). Perez (6) e Wolko-
23h: Brasil x Canada  23h: Brasil x Porto Rico Oscar (D), que foi dccisivo contra a Argentina, e o \uuidoto' de Ary para jogo com dominkanos wisky (ll).

I' 

/^ro 

nl^ ^ | l
No fim. um raro sorriso e uma novidade e mostrou-se surpre- vida". Quem comprar. sabera. para lan<;ar livro shbado.no Rio

Alexei desequilibrou e aprowitou para questional• o tecnico da selefao |___

^«a acaba 

fase em

primeiro 
lugar

Alegria dentro da quadra. do que 27 pontos - terminou como .Jj^f 
"

conformismo fora dela. Depois de cestinha da partida. De quebra. BELO HORIZONTE A sele^ao bra-
comandar o Flamengo terradas espetaculares que >jMK I sileira de volei feminine perdeu.
toria sobre o Botafogo ontem dc levaram a torcida & loucura. "E HpPMM|HHk . _v^8H para a Russia por 3 a 2 (11x15. 15x7.
manha (88 a 59). peia segunda ro- time ainda vai melhorar", garantiu. 15x4. 9x15 e 16x18). no ultimo jogo da
dada do Campeonato Estadual de Jouaram e marcaram- Flamemo i^illiiii i 

' « primeira fase do Grand Prix, disputada
Basquete Masculino. o ala rubro- _ Carlao (9). Claudio (5) Alberto nesta capital, no Mineirinho. Mas apesar
negro Alexei mandou um recado a ^0) Leon (4) Marco Aurelio (2) da derrota. o Brasil saiu vencedor desta
Ari Vidal, tecnico da sejepo brasi- Valdeir (2) Alexey (27) Marcel3o fase. na soma de sets, acompanhado da
leira que esta na Argentina dispu- (15) lkn~0 (4) Botafogo — Pedri- ' Coreia e da Russia. A partida durou
tando o Pre-Olimpico. "Qucro 

(S) ArnaIdo (7)< c,rlos (4) bora e 45 minutos.
ber por que nao sou mais convoca- lujs Souza (13). Boletinha (12). 0 jogo foi muito disputado. com o

Russia surpreendendo pelo con-
Alexei atuapao de Fluminense — O nivo norte- iunt0 0 Brasil come^u perdendo o

PhUipsTde

jogo dc ho- quando a sele<;ao conseeuiu manter umamentaram as queLxas. cnegou je. contra o Botafogo. no Ginasio diferen^a de pontos bem"erande especial

se entre eu e o Ari. um tecnico que dade de Richmond, mesma equipe v ? , 
"^As 

^Ss^einretanto, ampiiradas na
respeito e admiro. Sele^ao. para do pivo Tim Davis, que deve ser ^|B9h . d/ffK/KKL otima apresenta^So de Tatiana Grateche-
mim. e feita pelos melhores. E eu apresentado esta semana. jHjj^va, mostraram muita for?a de conjunto
estou entre os melhores". Outros Jogos — O Campeo- | i no quarto set. O tfcJmak foi um duelo

Pelo o que mostrou ontem no nato Estadual de Basquete segue b^^^^^hHHRBST espetacular. As brasileiras e o time russo

cinasio da Uavea. Alexei tem moti- hoje com os seguintes jogos: Vasco ^Sbl p» 
disputaram pontoa ponto, com a Russia

- , , i». ^ U u ¦ r-r-T- ¦B Wfflbil'lHBi £ IfeWw^ fazendo 18 a 16e fechando o jogo cm 3 a «
vos de sobra para sonhar com a x Tijuca. Olana x Hebraica. CEE. * »" ' -¦ ^ 2. Ana Flavia e Bernardinho. depois da «
sek$ao. Aos 27 anos, o jogador que Fnburgo x Liga Angrense. Jequia ^ ^ B.^ • 9 jLM&K^ derrota. lamentaram a falha do juiz que,
ja passou pelo Vasco e Tijuca deu Flamengo. Botafogo x Fluminense. k^Hb .bHw' . > 'Jg t ' si^i 

em pelo menos duas jogadas. marcou
um show, marcando nada menos ( I B Api'sar do csforco de Leila i D >. as brasileiras pcrdcrani para a> russasnv ultima jog»> desta ta.\c errado

TABELA DA 2a FASE
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ica Dominicanaestreia contra
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Até adversário

aplaude triunfo

Até o prepotente Guilermo Vecchio,
treinador da seleção argentina de basque-
te, foi obrigado a reconhecer. "Maury,
Oscar e Israel jogaram como faziam há
oito anos", disse, em tom de lamento,
logo depois da derrota para a seleção
brasileira por 83 a 78, no sábado, em i
Tucumâ. Rapidamente o técnico do Bra-
sil. Ary Vidai, se intrometeu no comenta-
rio para incluir na lista mais um veterano. -
"Ninguém 

pode esquecer da importância--^
do Rolando nesse jogo. Ele foi perfeito'^"""
elogiou.

Os números servem como prova da
eficiência desses jogadores, cuja idade
média ultrapassa os 33 anos. Juntos, eles
marcaram nada menos do que 73 pontos.
apenas 10 a menos do que o placar final ~
do Brasil. A partida começou muito equi- »
librada, mas quase sempre com vantagem -
para os brasileiros. Era a primeira vez
que Os argentinos lotavam os três mil
lugares do ginásio do clube Defensores de
Villa Lujàn, em Tucumã. Oscar parecia
inseguro, mas foi aos poucos carregando
em faltas a equipe adversária e. como
sempre, acabou sendo o cestinha da par-
tida com 29 pontos.

O primeiro tempo terminou com um
placar emblemático: 39 a 39. Mas o Brasil
voltou para a quadra depois do intervalo
ainda mais disposto a vencer. Cada cesta
era comemorada efusivamente pelos jo- •.
gadores e pelo banco de reservas. O Brasil
chegou a abrir 13 pontos de vantagem, a
oito minutos do fim (68 a 55), mas a
Argentina levou apenas outros três minu-
tos para diminuir a diferença para dois
pontos. Nada que abalasse os jogadores.
Maury estava em dia de Magic Johnson.
Israel e Rolando tomaram conta dos re-
botes (30 no total), com um desempenho
irrepreensível. E a justiça do placar final
foi confirmada pelos aplausos da torcida
argentina.

Jogaram e marcaram: Brasil — Pipoca
(2). Rolando (8), Márcio (I). Maury (13),
Fernando Minucei (7). Oscar 29 e Israel
(23). Argentina — Nicola (26). De la
Fuente (2), Milanesio (4), Espil (17), Os-
sela (7), Racca (5). Perez (6) e Wolko-
wisky (II).

BRASSL REP.DOMIN
Chui (1.97m) Dorek Lopes (1.96m)Rato(1,8lm) Aquino (1.73m)Caio(l,94m) Ramiroz (2.01m)Pipoca (2.05m) Payano (1,93m)Rolando (2,14fn) Vasquez (1,98m)Márcio jl.QOm) Chacon (2,00m)Maury (1,90m) 10 Rafaoí Nova (2.03m)F. Minucl (2.00m) 11 Martinoz (1,90m)Josucl (2.08m) 12 Hortford (2,15m)Rogório (2.00m) 13 Felipe Lopez (1,96m)Oscar (2.04m) 14 Vargas (2.03m)Israel (2.06mj 15 Western (1,95m)Técnico: Técnico:

Ary Vidal Osiris Duquela
Local: Nouquèm. Argentina Horério: 16h (horáriode Brasília). A Rede Bandeirante* transmite a
partida ao vivo

AMANHÃ
16h: Canadá x Bahamas
18h: Brasil x Cuba
21h: Argentina x Rep. Dominicana
23h: Porto Rico x Uruguai

HOJE
16h: Canadá x Uruguai
18h: Brasil x Rep.Dominicana
21h: Cuba x Argentina
23h: Porto Rico x Bahamas

QUINTA-FEIRA
16h: Rep.Dominicana x Bahamas
18h: Cuba x Uruguai
21h: Canadá x Argentina
23h: Brasil x Porto Rico

QUARTA-FEIRA
16h: Cuba x Bahamas
18h: Rep.Dominicana x Uruguai
21h: Argentina x Porto Rico
23h: Brasil x Canadá Oscar (D), que foi decisivo contra a Argentina, é o 'antídoto' de Àry para jogo com dominicanos

Carlos Magno
Ismar Ingber

ANDRÉ BAl.UCOO
anetas. folhas amassadas,

V/ filas e até cadernetas esco-
lares improvisadas como papel:
o lançamento do livro Magic
Paula — a trajetória de uma
campeã — sobre a vida da cam-
peà mundial de basquete, trans-
formou o estande que a Bibliote-
ca Nacional montou na VII Bie-
nal do Livro, no Riocentro. Em
vez de autógrafos no livro. Paula
passou quatro horas da tarde de
sábado assinando os improvisos
dos fãs duros, pero carinhosos.
No fim. um raro sorriso e uma

Paulãcwnpriu longa maratona
para lançar livro sábado, no Rio

Alexei desequilibrou e aproveitou para questionar o técnico da seleção

lar Sabino

Flamengo vence

em dia de Alexei

Vôlei do Brasil

acaba fase em

primeiro 
lugar

BELO HORIZONTE A seleção bra-
sileira de vôlei feminino perdeu, ontem,
para a Rússia por 3 a 2 (11x15. 15x7.
15x4. 9x15 e 16x18). no último jogo da
primeira fase do Grand Prix, disputada
nesta capital, no Mineirinho. Mas apesar
da derrota, o Brasil saiu vencedor desta
fase. na soma de sets. acompanhado da
Coréia e da Rússia. A partida durou 1
hora e 45 minutos.

O jogo foi muito disputado, com o
time de Rússia surpreendendo pelo con-
junto. O Brasil começou perdendo o pn-
meiro set. colecionando problemas na de-
fesa. O segundo e o terceiro sets já foram
mais tranqüilos para o time brasileiro,
quando a seleção conseguiu manter uma
diferença de pontos bem grande, especial-
mente no terceiro.

As russas, entretanto, amparadas na
ótima apresentação de Tatiana Grateche-
va, mostraram muita força de conjunto
no quarto set. O lie-break foi um duelo
espetacular. As brasileiras e o time russo
disputaram ponto a ponto, com a Rússia
fazendo 18 a 16 e fechando o jogo em 3 a
2. Ana Flávia e Bernardinho, depois da
derrota, lamentaram a falha do juiz que,
em pelo menos duas jogadas, marcou
errado

Alegria dentro da quadra, in-
conformismo fora dela. Depois de
comandar o Flamengo na fácil vi-
tória sobre o Botafogo ontem de
manhã (88 a 59). pela segunda ro-
dada do Campeonato Estadual de
Basquete Masculino, o ala rubro-
negro Alexei mandou um recado a
Ari Vidal, técnico da seleção brasi-
leira que está na Argentina dispu-
tando o Pre-Olímpico. "Quero sa-
ber por que não sou mais convoca-
do", questionou.

Alexei teve uma atuação de gala,
mostrando força nos contra-ata-
ques. A certeza de sua capacidade e
os elogios dos companheiros au-
mentaram as queixas. 

"Chegou a
hora de acabar com o disse-me-dis-
se entre eu e o Ari. um técnico que
respeito e admiro. Seleção, para
mim. é feita pelos melhores. E eu
estou entre os melhores".

Pelo o que mostrou ontem no
ginásio da Gávea. Alexei tem moti-
vos de sobra para sonhar com a
seleção. Aos 27 anos, o jogador que
já passou pelo Vasco e Tiiuca deu
um show. marcando nada menos

do que 27 pontos - terminou como
cestinha da partida. De quebra,
cinco enterradas espetaculares que
levaram a torcida à loucura. "E o
time ainda vai melhorar", garantiu.

Jogaram e marcaram: Flamengo
— Cartão (9), Cláudio (5), Alberto
(20), Leon (4), Marco Aurélio (2).
Valdeir (2). Alexey (27). Marcelão
(15), Bento (4). Botafogo — Pedri-
nho (5). Arnaldo (7), Carlos (4).
Luis Souza (13). Boletinha (12),
Mão (11) e Paulo (7).

Fluminense —• O pivô norte-
americano Troy Philips, de 2,02m,
foi contratado ontem pelo tricolor,
que deverá estreá-lo no jogo de ho-
je. contra o Botafogo, no Ginásio
do Tijuca. Troy veio da Universi-
dade de Richmond, mesma equipe
do pivô Tim Davis. que deve ser
apresentado esta semana.

Outros Jogos — O Campeo-
nato Estadual de Basquete segue
hoje com os seguintes jogos: Vasco
\ Tijuca. Olaria x Hebraica. CEE.
Friburgo x Liga Angrense. Jequiá x
Flamengo. Botafogo x Fluminense.
iAB) Ipesar do esforço de Leila > D/. as brasileiras perderam para as russas no última jog» desta fa*



Vitoria de Tyson sob suspeita

Las Vegas — AFP

LAS — Hoje tem
Tem, sim senhor. 0 sinal mais evidente de .1

da luta entre Mike Tyson e Peter McNee- '
ley aconteceu por meios discutiveis apareceu no .->. J
MGM Grand quando o empresario Don King
surgiu para entrevista coletiva posterior ao com- S^y<" ••'JjL fl
bate sem o seu tradicional sorriso nos labios. A
confirma^ao de um possivel arranjo nao demorou ¦pBPPJSk i'|••"
15 minutos. Ela veio quando o diretor da comissao £ A^v
atletica do estado de Nevada, organismo que regu-
lamenta as lutas de boxe em Las Vegas, anunciou' 
a abertura de um inquerito para apurar a atitude
suspeita do tecnico de McNeeley, Vinny Vecchio- v^B
ne, que invadiu o ringue pouco depois da metade
do primeiro assalto, estabelecendo assim a desclas-
sificagao de seu pupilo.

O comissario Marc Ratner as palavras da
boca do publico ao anunciar a decisao dos carto- - •

las. "Nos vamos segurar a parcela da bolsa que '
corresponde ao treinador de McNeeley. So o luta- -:
dor recebera a sua parte integralmente. Vamos
instaurar um inquerito que nos proximos 30 dias ^JBH|1|H
tentara estabelecer se os motivos para a interrup- j ,

luta foram justificaveis. Temos

1 i ii ii ¦HI, " iM^Mt "^^¦B»|gi((

I O i V ^f\ ^ *" ¦- ^'''l ^?*^'fi' 
'

co. O golpede direita de Tyson levou McNeeley a lonci pela segunda vcz e fez com qui*'sen freitiador invadisse o ringue para encerrar o conibate, ainda no primeiro round

o fcMjfl

i Carnaval no MGM Grand
om : I i£ygQj£U£gQ^2n£^E^u£UiUuuEl0M h
ga- || pQiinQ mlnriHn bido uma ameaca de morte andnima. dades presentes. A luta nao passou ^ Nicholas Cage. (ator) ¦

¦ 1 aUUa V/UlUlIUd ,J,T,.;, , , . J... ,r.„ _ .... \. ; Louis Gosset Jr /a«f) 8
tT-o^of^t^r, 1,i+o o™ A Pnmeira celebndade da festa apa- de lnun29s. 0 publico se sentiu lo- ; FranclsFord Coppola (diretordecinema) $»te- irdilbiormd 1U Id. em reccu em um bar do Hotel na noite grado, com toda razao, e antes de £ Divine Brown (prostitute g|Ja" fcnptarnln PYAtirn anterior — Divine Brown, a prosti- retomar o frenesi dos decotes em U Patrick Ewing (jogador da basquete) B

pl, Co UC IclL U1U CaWUvO ?,,'»« >mo «nrk>. mA/taln . i_ u ! VladO Divac (jogador do basqueta) fceu r tuta que virou modelo. movimento do pit-stop no banheiro e :: Don johnson  (ator) ¦
to, /"*\ Brasil precisa transformar o Mafiosos para todos os tipos de da busca as celebridades conferiu em if Gregory Hines <ator; pson seu carnaval em um espetaculo filmes comecaram a entrar no saguao coro a sua insatisfatfo declarando ;,' ;;;1 Iem amda mais exotico se estiver disposto reservados para os convidados, tres com um palavrao local que a luta ,5 Donald Trump (,mPrLrL, $hei a competir com o carnaval das gran- horas antes do combate. As mulheres tinha sido marmelada. Michael spiks (boxeador) glais des lutas de boxe dos Estados Uni- inverteram os papeis: prostitutas ves- Brasileiros — E a torcida bra- I Mteteittke Iara dos. Joaozinho Trinta e seu mestre tidas como ladies e ladies vestidas sj|eira compareceu ao MGM Grand # Forest withake'r'Z.Z.'.'.'.I (ator, |ule. subliminar Frederico Felini ficariam como prostitutas. para ver j^e jyson (je unifonne f Richard Oreyfuss (ator) m
•ley sem figurines se quisessem imaginar Enquanto a luta nao com^tva novo Trocou 0 verde-amarelo tradi- ^ ^Dg"d- 0da a fauna que foi a Las Vegas assistir as personahdades mais badaladas cjona| pelo azul e branco da jogatina Vj Eddie Murphy (ator) §*
:m- volta de Mike Tyson ao boxe profis- nao passavam pelo crivo dos curio- em Las Vegas Um grupo de pelo 

' Juli0 Cesar Chavez (boxaadort ||
pe- sional. 0empresario dos cabelosele- sos, os banheiros do MGM tinham mcnos 80 brasileiros assistiu a luta a ^.^jJJ® 

°'Neal (i°9adordeTZTJ, 
Iem tricos foi o unico capaz de smtetizar seu transito congestionado. Sem convite do Hotel-Cassino Caesar's ;1 Bruce WiiiiZZZZZZZZ".....r«ro^ 1

o espetaculo da noite de sabado no menor cuidado com a lei ou a saude, Palace, concorrente ilustre do 
' 

Denzei Washington (ator) %
;ao MGM Grand em uma so palavra: os que entravam mais depressa saiam MGM. Os bonezinhos azuis com a Jim Carey (ator) if;
no- pandemonio. voando com o nariz entortado de marca do Caesar's impressa em i= ^r|| _fee- A festa comegou duas horas antes pocira branca. branco podia ser vistos de longe *pp.J^V° *%,""¦' •-•'I' 'l^ip
iia, da luta com a montagem dos siste- Os 16.736 lugares da arena do acabaram marcado a presen^a da J' 

*v... 
,''^'i-''^P«

on: mas de controle da entrada com de- MGM estavam lotados quando um unica torcida organizada da luta. '^wf
que tetores de metais. Tyson tinha rece- locutor oficial leu a lista das celebri- (M.A.S.) .-. 

' r%\ ,, ^^^PnR\7,.J-: «.&¦

Apdsu luta. no salaode conferencias do MGM GrtindGarden, Mcneelevfe- (tuestdo de ctonprimentar Mike Tyson por nocaute tecnico. I M.A.S)
ar mats. Ttnha este com-

¦encia do desafiante. Por K5^_J
a cjaculaQao precocc de I ntg durou HlGflOS dfi Pancadaria Norris conquista o titulo Bruce Seldon
antaneo, por outro, re- _ _ ¦ e violencia dos superpenas e ironiza vence Hip pora nao vale o que custa. UIT1 ITIinUtO 0 IY1GIO no ringue advers^rio dominicano KO tecnico
Ue In son ma hquidar O resultado Olicial da iuiacntre Mike T\sonc Peter McNeclcy foi A vitoria por pomos do Depois de nocautcur o dominicano Luis Santana no DeDois de castigar o rosto do
legltimo piscar de olhos. a desda«ifica«a& do "Furacao irlandes" a 1 m29s do pnroeiro mexicano N!iguel Angel seeundo round da luta que scrviu como preliminar para desafiante Joe Hip ate
>entatinhos atras das CC- assalto. Vale notar porcro que, antes do final burocratico. Peter ja Gon/ale/ sobrc o 

wlta de Mike Tyson. Terry Norris, novo campeao abrir-lhe um corte abaixo do
iicnos mcia hora antes de havia recebido o seu golpe de miseneordia. uma pancada com americano Lamar Murph\ mundial superpenas. resolvcu tripudiar. Ja s;ibia que ina olho. o peso pesado Bruce
¦sperando 0 sacrificio do -area a-gistradadcT>Wn. Umgancho dedircita na pontado EtVSXtmo fedaluta 3SSnt
licio veio no tempo dese- qucixo do desafiante qui. arrancou os pes de McNeeley do chad. resultado. os auxiliares de Me sinto grandkW. Santana. que iutou pela teaeira ve/ pa-ltmmar daiuta de Mike
orios reciamam. Assim. .\ntts dc Smudur o gvSpv 5au«l. |nu«iu. IjyCm pisvss.q>!; <c»pt Murpbv mv.idiram o ringue: B com'Norris. acha que a vitoria de seu adversario foi Tyson. Ao pe»wber o estado

y que aeucnte. M.A.S criticos estJo certos ao lembrar que Ihe falta ritmo dc luta. Mike e sairam batendo em quem" merccKia" Fie mi mais .¦.nroiu. v t. .Uv ^>Ui»a ~" de Hip. o arbitro encerrou a
eiroii dois golpes diretos contra a cabeca de McNeeley esti-.esse a frcnte. preparado para este tipode combate" luta no decimo assalto.

FORA DO RINGUE

Personalidades que assistiram à luta

NOCAUTE

Vitória

iMi4ã

O golpe de direita de Tyson levou McNeéley à lona pela segunda vez e fez com que. seu treinador invadisse o ringue para encerrar o combate, ainda no primeiro round

AnaJB

Nicholas Cage
Louis Gosset Jr
Francis Ford Coppola.
Dlvine Brown
Patrick Ewing
Vlado Divac
Don Johnson
Gregory Hines
Larry King
Pamela Anderson
Donald Trump
Michael Spiks
Cris Slatter
Mickey Rourke
Forest Wlthaker
Richard Dreyfuss
Neil Diamond
Tom Jones
Eddie Murphy
Júlio César Chavez....
Shaquille 0'Neal
Madona

(ator)
(ator)

.....(diretor de cinema)
(prostituta)

(jogador da basquete)
(jogador do basquete)

(ator)
 (ator)

..(apresentador de TV)
(atriz)
(empresário)
(boxeador)
(ator)

(ator e boxeador)
(ator)
(ator)
(cantor)

(cantor)
(ator)

(boxeador)
(jogador de basquete)

(cantora)
(ator)
(ator)

(ator)

Bruce Wlllls
Denzel Washington
Jim Carey

tas Vogas — AFP
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Apôs a luta. no salão de conferências do MGM Grànd Garden, Meneeley fez questão de cumprimentar Mike Tyson

Norris conquista o título
dos superpenas e ironiza
adversário dominicano
Depois de nocautear o dominicano Luis Santana no
secundo round da luta que serviu como preliminar para a
volta de Mike Tyson. Terry Norris. novo campeão
mundial superpenas. resolveu tripudiar. "Já sabia que iria
nocauteá-lo". disse. "Tive esta certe/a depois de
acertar-lhe um gancho de esquerda no começo da luta
Me sinto grandioso". Santana, que lutou pela terceira ve/
com Norris. acha que a v itória cie seu adversário foi
merecida, r ie uu mãís ugics&i * u v. v u mil • >ui > a ~ "

preparado para este tipo de wmbate"

Pancadaria
e violência
no ringue
A vitória por pomos do
mexicano Miguel Angel
Gon/ále/ sobre o
americano Lamar Murphy
provocou uma cena de
baixaria. Revoltados com o
resultado, os auMliares de
Murphy invadiram o ringue
e sairam batendo em quem
estivesse á frente.

m Comissão de Nevada abre

inquérito para apurar se

houve acerto entre as partes
MARIO ANDRADA E SILVA

LAS VEGAS. EUA — Hoje tem marmelada?
Tem, sim senhor. O sinal mais evidente de que a
decisão da luta entre Mike Tyson e Peter MeNee-
ley aconteceu por meios discutíveis apareceu no
MGM Grand quando o empresário Don King
surgiu para a entrevista coletiva posterior ao com-
bate sem o seu tradicional sorriso nos lábios. A
confirmação de um possível arranjo não demorou
15 minutos. Ela veio quando o diretor da comissão
atlética do estado de Nevada, organismo que regu-
lamenta as lutas de boxe em Las Vegas, anunciou
a abertura de um inquérito para apurar a atitude
suspeita do técnico de McNeeley, Vinny Vecchio-
ne, que invadiu o ringue pouco depois da metade
do primeiro assalto, estabelecendo assim a desclas-
sificação de seu pupilo.

O comissário Marc Ratner tirou as palavras da
boca do público ao anunciar a decisão dos carto-
las. "Nós vamos segurar a parcela da bolsa que
corresponde ao treinador de McNeeley. Só o luta-
dor receberá a sua parte integralmente. Vamos
instaurar um inquérito que nos próximos 30 dias
tentará estabelecer se os motivos para a interrup-
ção da luta foram justificáveis. Temos a obrigação
de proteger o interesse do público. Por isso, vamos
rever a luta em todos os detalhes e suspender o
pagamento dos US$ 179.820 que seriam destina-
dos a Vecchione. A decisão do árbitro foi a mais
correta. Quando os segundos entram no ringue
antes do toque do gongo, a luta se encerra. Estas
são as regras, e foi exatamente o que aconteceu",
disse Ratner.

Antes da fala do comissário, porém, King já
tinha dado o seu veredicto com a costumeria
metralhadora verborrágica ligada. "Esperamos a
chegada de McNeeley e Vecchione a qualquer
momento", disse ele ao entrar no salão de entre-
vistas. "Todos 

queremos saber o motivo pela in-
terrupção da luta. Vocês me criticaram pela esco-
lha de McNeeley, mas nem ele nem eu merecemos
qualquer critica a este respeito. McNeeley foi o
único lutador que eu vi partir para cima de Tyson
num combate aberto. O começo da luta foi épico,
com uma tempestade de golpes voando para todos
os lados. Depois, o Vecchione estragou tudo. O
McNeeley disse que estava pronto para continuar.
Vocês não têm motivos para me criticar, mas se
quiserem cair de pau em cima do Vecchione, sejam
meus convidados", disse King, provocando, com
toda certeza, a maior e melhor explosão de garga-
lhadas do último final de semana em Las vegas.

Vecchione justificou a sua atitude como prote-
ção à integridade Física de McNeeley. "A velocida-
de de Tyson desequilibrou a luta. Quando eu
decidi interromper o combate, vi Peter meio tonto,
achando que já tinha caido três vezes, e o Tyson
preparado para atacar de novo. Este garoto tem
26 anos e um futuro brilhante pela frente. Achei
melhor protegê-lo. Tomei a decisão que achei mais
correta no momento e vou viver com ela para
sempre", disse Vecchione, antes de arriscar a pele."Vocês se esquecem que o adversário de McNeeley
era o Mike Tyson e não um Bruce Seldon da
vida", disse o técnico de McNeeley, sem se lem-
brar que Seldon, campeão mundial dos pesos pe-
sados na versão WBA, estava ao seu lado, sem
achar a menor graça nos seus comentários.

O resultado oficial da luta foi a desclassificação
de Peter McNeeley no primeiro assalto. Vale no-
tar, porém, que antes do final burocrático McNee-
ley já havia recebido um golpe de misericórdia,
uma pancada com a marca registrada de Tyson:
um gancho de direita na ponta do queixo que
chegou a levantá-lo do chão.

Carnaval no MGM Grand

¦ Fauna colorida

transforma luta em

espetáculo exótico
Brasil precisa transformar o

vy seu carnaval em um espetáculo
ainda mais exótico se estiver disposto
a competir com o carnaval das gran-
des lutas de boxe dos Estados Uni-
dos. Joàozinho Trinta e seu mestre
subliminar Frederico Felini ficariam
sem figurinos se quisessem imaginar
a fauna que foi à Las Vegas assistir a
volta de Mike Tyson ao boxe profis-
sional. O empresário dos cabelos elé-
tricôs foi o único capaz de sintetizar
o espetáculo da noite de sábado no
MGM Grand em uma só palavra:
pandemônio.

A festa começou duas horas antes
da luta com a montagem dos siste-
mas de controle da entrada com de-
tetores de metais. Tyson tinha rece-

bido uma ameaça de morte anônima.
A primeira celebridade da festa apa-
receu em um bar do Hotel na noite
anterior — Divine Brown, a prosti-
tuta que virou modelo.

Mafiosos para todos os tipos de
filmes começaram a entrar no saguão
reservados para os convidados, três
horas antes do combate. As mulheres
inverteram os papéis: prostitutas ves-
tidas como ladies e ladies vestidas
como prostitutas.

Enquanto a luta não começava e
as personalidades mais badaladas
não passavam pelo crivo dos curió-
sos, os banheiros do MGM tinham
seu trânsito congestionado. Sem o
menor cuidado com a lei ou a saúde,
os que entravam mais depressa saiam
voando com o nariz entortado de
poeira branca.

Os 16.736 lugares da arena do
MGM estavam lotados quando um
locutor oficial leu a lista das celebri-

dades presentes. A luta não passou
de lmin29s. O público se sentiu lo-
grado, com toda razão, e antes de
retomar o frenesi dos decotes em
movimento do pit-stop no banheiro e
da busca às celebridades conferiu em
coro a sua insatisfação declarando
com um palavrão local que a luta
tinha sido marmelada.

Brasileiros — E a torcida bra-
sileira compareceu ao MGM Grand
para ver Mike Tyson de uniforme
novo. Trocou o verde-amarelo tradi-
cional pelo azul e branco da jogatina
em Las Vegas. Um grupo de pelo
menos 80 brasileiros assistiu à luta a
convite do Hotel-Cassino Caesar's
Palace, concorrente ilustre do
MGM. Os bonézinhos azuis com a
marca do Caesar's impressa em
branco podia ser vistos de longe e
acabaram marcado a presença da
única torcida organizada da luta.
(M.A.S.)

O público pediu,

e agora reclama

A mídia internacional e o público em
i\ geral devem um pedido de deseul-
pas ao furacão irlandês Peter McNeeley.
Um pedido curto, de no máximo
lmin29s. Durante o período em que Mc-
Neeley conseguiu lutar, o bobo da corte
de Mike Tyson cumpriu com rigor suas
promessas feitas antes da luta. Quando o
gongo soou decretando a abertura das
hostilidades, Peter saiu correndo como
um touro furioso e sem cérebro para
buscar Tyson antes que o ex-campeào
pudesse deixar o seu canto do ringue.

Pouco importa se o primeiro soco de
Mike derrubou McNeeley aos seis segun-
dos do combate. "Foi um flash", como
bem definiu o falastrão. Peter reagiu com
garra ao primeiro encontro com a reali-
dade levantando mais depressa do que
caiu. A segunda queda já afetou o cére-
bro do "branco sem esperanças", mas
não alterou sua coragem burra. McNee-
ley queria apanhar mais. Tinha este com-
promisso com o público.

O público de Tyson è que precisaria
ter a mesma coerência do desafiante. Por
um lado. busca a ejaculação precoce de
um nocaute instantâneo; por outro, re-
clama que a luta não vale o que custa.
Todos sabiam que Tyson iria liquidar o
combate em um legítimo piscar de olhos.
Todos estavam sentatinhos atrás das ce-
lebridades pelo menos meia hora antes de
a luta começar, esperando o sacrifício do
idandes. O sacrifício veio no tempo dese-
jado, e agora todos reeiáiMiíu Assim,

I não há McNeeley que agüente. (M.A.S

Luta durou menos de

um minuto e meio
O resultado oficial da luta entre Mike Tyson e Peter McNeeley foi
a desclassificação do "Furacão irlandês" a lm29s do primeiro
assalto. Vale notar porém que, antes do final burocrático. Peter já
havia recebido o seu golpe de misericórdia, uma pancada com a
marca registrada de Tyson. Um gancho de direita na ponta do
queixo do desafiante que arrancou os pés de McNeeley do chão.
\r.tcs de rr.andiir o plpc faíai. jxuvuí, T*m>u provou

crkicos estão certos ao lembrar que lhe falta ritmo de luta. Mike
errou dois golpes diretos contra a cabeça de McNeeley

Em novembro, uma

nova 
'Brincadeira'

Tyson voltará ao ringue no dia 4 de novembro
para uma nova brincadeira, contra um adversá-
rio ainda não identificado mas certamente tão
desconhecido quanto seu último sparring de lu-
xo, Peter McNeeley. O teste que todos esperam
de Tyson contra um campeão mundial de verda-
de só deve acontecer este ano no ringue da
publicidade e da bilheteria. Na mesma noite de 4
de novembro, Riddick Bowe e Evander Holy-
field, dois campeões inquestionáveis, se enfren-
tam do outro lado da rua na mesma Las Vegas.

Os empresários de Tyson, Don King e John
Home, disseram antes da luta de sábado que a
única pessoa capaz de impedir a coincidência de
combates na data de novembro era Peter Mc-
Neeley, um bulão incapaz de mandar no próprio
técnico.

O roteiro de Tyson rumo ao título mundial de
todos os pesos já está traçado. E ele deve ganhar
a sua primeira coroa, versão WBA, Associação
Mundial de Boxe, no inicio de 96, em combate
contra Bruce Seldon, que ontem derrotou o pri-
meiro "índio nativo norte-americano" Joe Hipp.
por nocaute técnico. (M.A.S)

Bruce Seldon
vence Hip por
KO técnico
Depois de castigar o rosto do
desafiante Joe Hip até
abrir-lhe um corte abaixo Òo
olho. o peso pesado Bruce
Seldon manteve o titulo
mundial da categoria na
preliminar da hita de Mike
Tyson. Ao perceber o estado
dê Hip, o árbitro encerrou a
luta no décimo assalto.

I



Nao pode ser vendido separadamente
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J ' A^'" jB^FMaj' levjn ^orgulhava-se a rebenta (Lair tem mais cmco fi hos) ]_uiza, 
passando pela filha, Maria Cristina. aos » . ¦ falranhntn Cissia Eller Z£lia Duncan e COmO convidada especial. Maria BethSnia.

que em dezembro ja apresenta outro t.tulo E agora netos ^ Re8£ e Carlos Henrique, todos esta- o com Adnana ™car\\\0\0 Wsaa fcMr.upo H
como e que J,ca? Mostrando o gosto ecletico da vam abarrotados de ,ivros. -A fcira csta fantastica. Na° PC«a a noite 013,5 

Juminosa 
da nOSSa MKB

Bicnal, a neurohngu.sta Sandra Martins. 43 anos. mas • 
preciso pcchmchar. Qs iivros novos estao 2 Ingressos no Metropolitan e Teatro da Lagoa lnfomiaqdes: Tel; 385.1m Vhoc mm*u

bradava ter lido todos os livros de Lair e ainda lez muito caros", avaliou Maria Cristina, 39 anos. <* Oia 23 df agOStO, &S 2 lh30,110 Metropolitan.
questao de umu assinatura de Thalita "Utilizo as Apcsar disso> os estandes botavam gente pelo p • « r o c i n t p r o m o < » o
obras como recurso literario em sala de aula Jadrao. No da L&PM, os livros de Luiz Fernando iilvw neee*¦¦¦ ¦'" BTTfTHf"!
explieou. Verissimo, cronista do JB. eram os mais procura- mfflm|j|flm|l L« 
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Na maratona pela cata de autografos, ja que dos: Comi'dias da vida publico, lan^amento, e Co/w- ¦LBJECTmtrI'S'lw&S alllUHMIiii  «—n- "'  8

lodas as sessoes aconteceram auase ao mesmo tem* dias da vida privada venderam 2 mil exemplares. 
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'Deus 
ex-machina',

o curta que venceu

em Gramado

(Página 3)

Danuza e os
bons tempos
A cronista recorda
a época em que
não havia
flanelinhas,
comer feijoada
não gerava culpa,
Ipanema tinha
pitangueiras e
namoro jamais
incluia
camisinha.
(Página 6)

Ópera ganha
clima 'kftsch'

no Municipal
Os cenários da
montagem de La
Traxiata, de Verdi,
afogam os
personagens numa
profusão de cores,
espelhos e estátuas
douradas. Além disso,
há degraus que
dificultam a ação dos
cantores. (Página 5)

Neste fim de semana,

Rioeentro virou sede

de consumo cultural

e tietagem literária

MÔN1CA RIANI E BRAULIO NETO
"Apesar de alguns paulistas torcerem

contra, esta bienal provou que o carioca

também vai à praia do livro". Em tom de

provocação, o poeta Wally Salomão re-

sumiu o agitado final de semana dos

cariocas, que foi todo dedicado à 7" Bie-

nal Internacional do Livro. Bairrismos à

parte, de sexta até ontem — com a ajuda

da chuva, que deixou as praias vazias —,

mais de 200 mil pessoas compareceram

ao Rioeentro.

O evento se transformou no programa
legal da cidade, oferecendo, além dos

milhares de títulos — só em lançamen-

tos, o total chega a nada menos de 1.500
-—, palestras, sessões de Role playing

game (RPG), recitais de poesia, shows

de música e autógrafos badalados. En-

fim, um legítimo shopping cultural, onde

o consumismo foi pra lá de bem visto.

EM a chuva, que engarrafou o
acesso a partir do Via Parque, im-
pediu que o público chegasse ao seu
balneário das letras, aberto das lOh
às 22h, ontem e sábado. Aliás, com
152.713 pagantes, o sábado fez a
festa dos fãs. A tarde de autógrafos
esquentou a partir das 16h3O,
quando, de canetas em punho, o
casal de escritores Jorge Amado e
Zélia Gattai, entre outros, começa-

ram a autografar suas obras.
No estande da Record. Jorge (que teve algumas

obras, como Jubiabit. reeditadas) e Zélia (lançando
Crônica de uma namorada), vestidos de branco,
protagonizaram um dos momentos mais emocio-
nantes do dia. atendendo, durante quatro horas, a
uma fila gigantesca de admiradores. A multidão,
estimada em quase mil pessoas, obrigou a segurança
a instalar uma grade de proteção no local. "Temos

de louvá-los enquanto estão conosco", declarou
com lágrimas nos olhos a paranaense Lucimara
Ferreira, mostrando aos filhos Bruna, de 12 anos, e
Uria, de 8, seus autores favoritos.

Mesmo dando sinais de cansaço, Jorge Amado
cumpriu a agenda até o final. Espantada com o
assédio do público, Zélia se declarou premiada por
seu trabalho. "Cada 

palavra de carinho é um esti-
mulo que recebo", disse a escritora, que teve 500
volumes vendidos só no sábado. Os fotógrafos bi-
cães pegaram carona na festa, cobrando RS 20 de
uma foto dos fãs com os escritores.

No estande da Objetiva, o best-seller Lair Ribci-
ro. de livros de auto-ajuda, autografou Criando e
mantendo o sucesso empresarial e ainda exibiu a
herdeira Thalita. de 16 anos, que lançou sua primei-
ra obra. Melhor do que bom!, feita a partir das 18
leis universais criadas pelo pai, em O sucesso não
ocorre por acaso. "Escrevi em 13 dias certinhos".
orgulhava-se a rebenta (Lair tem mais cinco filhos)
que em dezembro já apresenta outro titulo, E agora
como c que fica? Mostrando o gosto eclético da
Bienal, a neurolingüista Sandra Martins. 43 anos.
bradava ter lido todos os livros de Lair e ainda fez
questão de uma assinatura de Thalita. "Utilizo as
obras como recurso literário em sala de aula",
explicou.

Na maratona pela cata de autógrafos, já que
todas as sessões aconteceram quase ao mesmo tem-
po. os leitores não pouparam esforços para alcançar
o pastor e mestre-cuca americano Jeff Smitn, autor
de Frugalgourmet. Apesar do preço salgado (RS46).
a obra foi disputada a empurrões. "O 

que me
encanta é que ele rera, antes de o prato ficar pronto,
e mostra ser como nós", exultava a leitora Maria de
Fátima. O tumulto indicesto. porém, fez o o autor

deixar o estande em alguns momentos. O clima
festivo das demais sessões não chegou ao estande da
Best-Seller, onde João Silvério Trevisan autografa-
va Ana em Veneza. Desapontado por não ter ganho
o Prêmio Jabuti na categoria ficção — no valor de
USS 8 mil —, o escritor revelou estar numa situação
financeira difícil. "Tenho até fevereiro para deixar o
apartamento onde moro (em São Paulo) e contava
com este dinheiro para dar entrada num imóvel",
declarou abatido. "Sou o próprio Gustavo (perso-
nagem de seu livro), que vê o suicídio como solução
de seus problemas. Meu cotidiano é totalmente
antipoético". confessou Trevisan. que apesar de
tudo, está recebendo propostas para transformar
Ana em Veneza em filme.

Embora uma pane nos computadores do Sindi-
cato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) tenha
adiado um dado mais preciso, os gerentes dos estan-
des davam contas de vendas animadoras. As saco-
Ias, portadas pela maior parte do público, mostra-
vam que as estimativas não eram infundadas. Um
dos exemplos foi a família Moraes. Da avó, Maria
Luiza, passando pela filha, Maria Cristina, aos
netos Rafael, Regina e Carlos Henrique, todos esta-
vam abarrotados de livros. "A feira está fantástica,
mas é preciso pechinchar. Os livros novos estão
muito caros", avaliou Maria Cristina. 39 anos.

Apesar disso, os estandes botavam gente pelo
ladrão. No da L&PM. os livros de Luiz Fernando
Veríssimo, cronista do JB. eram os mais procura-
dos: Comédias da vida pública, lançamento, e Comi-
dias da vida privada venderam 2 mil exemplares. O
JB. aliás, marcou forte presença na tíienai. Na
sexta-feira. Zuenir Ventura e Victor Giudice recebe-
ram o Jabuti na categoria reportagem c contos, por
A cidade partida e O museu Darbot <¦ outros miste-
rios. respectivamente. Já o chargista Paulo Caruso
autografou O circulo do poder e o estande JB on liik
foi um dos mais concorridos

A JB FM está levando uma constelação para o Metropolitan. Um show inesquecível

com Adriana Calcanhoto, Cássia Eller, Zélia Duncan e como convidada «pecial. Mana Bethâma

Não perca a noite mais luminosa da nossa MPB.

Ingressos no Metropolitan e Teatro da Lagoa Informações: TeL; 385.0515/Fax 385.0520

Dia 23 de agosto, às 21H30, no Metropolitan.
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V i 1 "V" Recado para os pes de comega com musica ao sera o sergipano Renato
| j /\AT-4T TA I I 4 p|f ||' valsa de plantao: vivo misturando sucessos Pinheiro, 71 anos, ,?~-
|1 I J 1 / A I I I W / Jazzmania, que ate entao como Expresso 2222 fotografo oficial nos
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De hoje a 2 de setembro, um festival vai agitar o Rio, 
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personaHdades mais rcprescntativasdoseculo 19. A ideia do pista dedan^. Scmpre as Stones)^Sem folarnas Cano^ K^l!us^ pelo

da Orquestra Sinfonica Brasileira e Tibiriijd, com os pianistas Sonia percursionista Marcelo entre outros. Mas o salao prcsidencia, Getuiio
Goulart, Luis Medalha, Luis Carlos de Moura Castro, Miriam Salazar. do grupo nao esfria quando ^urgc1' J*Jfotomais |
Ramos, com a clarinetista Bridget de Moura Castro e outros. Hoje, Fusiondance e do DJ banda para: e a vez do DJ tamosa toi teita durante ' - ,i - H&zt.js
As 21h, no Teatro Carlos Gomes, Roberto Tibirigae a OSB Flavio Araruna. 0 trio vai Araruna assumir tMgura$ao de um P090 da V****"','"
inauguram 0 Festival, juntamente com os pianistas Luis Medalha, criar um verdadeiro comando, com sua selegao ^ tr° ,*s' "a ^P30113
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 TOURO • 21/4 a 20/5  OfiMEOS • 21/5 a 20/6 CANCER • 21/6 a 20/7
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vel condicionamento astrol6glco, respons&vel com presents doterminanto do fatoros do sorte forga do vontade, a materiailzapflo de suas ambi-
por mudan9as positives no trato amoroso. Fa<;a acerto. Materiaimonto tudo Iho sori tacultado. p6es. Resguarde-se de aborrocimentos gerados
dossa in!lu6ncia 0 tator do motlvapflo maior para em lavor de sou eroscimonto patrimonial. Atetivi- pola a^flo de outras pessoas e nfto so deixo levar
otimismo 0 esperanpa. dado plena e compensadora. pelo nogativismo.
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A Procure, llbriano, con- II /{*]V| Quadro do dlsposl?fio

j JPf  trolar agora seus gas- /V j fr 7 nova, dln&mica e gf* J\
S -I tos o ovlto emprGsti- IS atraonto quo vai mar- KS?^ |

mos. No trabalho sou rondlmonto sera muito car osto sou dla em roalizapies e vantagens.
signiticativo. Sensibllidade bastante lorte, o que Isso bom o condiciona para o relacionamento
pode ieva-lo a roa?6os imponsadas. Quadro ta- mais Intlmo. Vivdncla amorosa valorizada e mui-
vorAvel no amor. to fellz. Dedicapflo.
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pessoas e no relaclona- rotina. Indicapftos de tolicidade vlvidas nas po- no trato material, com destaque para seu traba-

No sou trabalho nflo se quenas conquistas do dia-a-dia. Procure manter Iho. Comportamonto que revelara dotes de acui-
discussOes (Citeis e detenha-se na viva uma si dlsposlpflo de dnlmo no passar dado mental. Sensibilidade que pode levd-lo a

do dia. Bom quadro no amor. instantes do tristeza no amor.
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Renrodução Josemar Gonpalvescontemporâneas. Para
isto, foi convidado o
vidcomaker Pompeu
Aguiar, que há 18 anos
escreve, dirige e produz
para cinema e video.
Amanhã haverá uma
seleção especial e debate
com Aguiar, com entrada
franca.

O presidente
sob os olhares
dos fotógrafos

O Dia do fotógrafo vai
fazer ura zoom no
presidente Fernando
Henrique Cardoso. A
categoria escolheu como
parte das comemorações
pela data a 1* Mostra de
fotógrafos credenciados
na Presidência da
República, que será
inaugurada hoje, às lOh,
no saguão de entrada do
Palácio do Planalto, em
Brasília.
Foram selecionadas 50
fotos do Presidente —
entre elas, a da visita de
Fernando Henrique â
nascente do São
Francisco (à direita) —
registradas por 29
profissionais de jornais e
revistas de todo o pais.
Um dos homenageados
será o sergipano Renato
Pinheiro, 71 anos,
fotógrafo oficial nos
governos Getúlio Vargas e
Juscelino Kubitcheck. Ele
receberá de Fernando
Henrique a máquina
Canon EOS-1, usada pelo
atual fotógrafo da
presidência, Getúlio
Gurgel. Sua foto mais
famosa foi feita durante a
inaguração de um poço da
Petrobrás, na campanha
0 petróleo é nosso.

De amanhã até domingo,
o Centro Cultural Banco
do Brasil exibe a mostra
¦Videoautor, cujo
compromisso é com as
reflexões filosóficas

está na mostra A arte
dos bueiros, que será
aberta hoje, às 19h, na
Oficina de Arte Maria
Teresa Vieira, no
Centro. São pinturas,
desenhos e gravuras,
cópias fiéis de bueiros
daqui e do exterior.

O artista plástico
Daviran, 42 anos, não
contém sua paixão por
tampas de bueiros: até
em frente ao Palácio
de Versailles, em Paris,
ele copiou as formas
de um para sua
coleção. O resultado

Jazzmania entra na dança

Recado para os pés de começa com música ao
valsa de plantão: vivo misturando sucessos
Jazzmania, que até então como Expresso 2222
se limitava a exibir shows (Gilberto Gil), Help (The
de jazz c MBP em seu Beatles), Holding back lhe
espaço intimista, abre, years (Simpiy Red) ou
partir de hoje, às 21h, sua Satisfaction (Rolling
pista de dança. Sempre às Stones). Sem falar nas
segundas-feiras, sob o batucadas tribais com
comando do músicas de João Bosco,
percursionista Marcelo entre outros. Mas o salão
Salazar, do grupo não esfria quando a
Fusiondance e do DJ banda pára: é a vez do DJ
Flávio Araruna. 0 trio vai Araruna assumir o
criar um verdadeiro comando, com sua seleção
caldeirão de ritmos, que de dance music.

AMTEÍÔ DO cASAMesTro HOMEM ADORA
NAMORAIS. MO CARÍ2D.
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DEAN YOUNG E STAN DRAKEBELINDATHAVES
"SELEÇÃO NATURAL*? MAM-
dei vcces ficarem ce olmo nes-

TIFO PE COISA'.

LEÃO • 21/7 a 20/8
Quadro de pequenos
riscos relacionados ao
excesso em seu cotl-
diano, afetando o trabalho e sua concentração.
Afetivamente o momento aconselha a ações cau-
telosas e maior reflexão sobre o futuro. Seja
prudente.

i

CÂNCER • 21/6 a 20/7
Regência positiva nos
aspectos materiais. Vo-
cò deve buscar, com
força de vontade, a materiallzação de suas ambi-
çóes. Resguarde-se de aborrecimentos gerados
pela ação de outras pessoas e não se deixa levar
pelo negativismo.
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PEIXES • 21/2 a 20/3
Nesta segunda-feira
existe, pisciano, a pos-
sibilidade de vantagens
no trato material, com destaque para seu traba-
lho. Comportamento que revelará dotes de acui-
dade mental. Sensibilidade que pode levá-lo a
instantes do tristeza no amor.

Es*

TOURO • 21/4 a 20/5
A sua segunda-feira
será fortemente In-
fluenclada por um notá-
vel condicionamento astrológlco, responsável
por mudanças positivas no trato amoroso. Faça
dessa Influência o fator de motivação maior para
otimismo o esperança.
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ÁRIES* 21/3a20/4
Você, arletlno. viverá
hoje um dia de irregu-
lares resultados, com 
acontecimentos que o desagradarão, junto a ou-
tros, bem compensadores. Não se deixe dominar
pela insatisfação. Aja no sentido de mudar, para
melhor, este quadro.

GÊMEOS • 21/5 a 20/6
Você, nativo de Gê-
meos, Inicia 3ua sema-
na de torrna positiva. 
com presença determinante de fatores de sorte e
acerto. Materialmente tudo lhe será facultado,
em favor de seu crescimento patrimonial. Atetivi-
dade plena e compensadora.

VIRGEM* 21/8 a 20/9
Você, vlrginlano, viverá
agora dias irregulares,
com altos e baixos, em
momentos nos quais seu estado de ânimo deter-
minará o resultado deles. Reflexos fortes de
mudanças em seus sentimentos. Afetividade
muito destacada.

LIBRA* 21/9a20/10
Procure, llbriano, con-
trolar agora seus gas-
tos e evite emprêstl-
mos. No trabalho seu rendimento será muito
significativo. Sensibilidade bastante forte, o que
pode levá-lo a roaçõos impensadas. Quadro fa-
vorável no amor.

ESCORPIÃO* 21/10ai
Quadro de disposiç&o
nova, dinâmica e
atraente que vai mar-
car este seu dia em realizações e vantagens.
Isso bem o condiciona para o relacionamento
mais Intimo. Vivência amorosa valorizada e mui-
to feliz. Dedicação.

VIU O rt£V GATO?/—r~ ISSQ
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Festival Liszt

De hoje a 2 de setembro, um festival vai agitar o Rio,
homenageando o compositor Franz Liszt (acima), uma das dez
personalidades mais representativas do século 19. A idéia do
Festival Liszt é do pianista Luís Girlos de Moura Castro, residente
nos Estados Unidos há 25 anos. 0 evento conta com a colaboração
da Orquestra Sinfônica Brasileira e Tibiriçá, com os pianistas Sônia
Goulart, Luis Medalha, Luis Carlos de Moura Castro, Miriam
Ramos, com a clarinetista Bridget de Moura Castro e outros. Hoje,
ás 21 h, no Teatro Carlos Gomes, Roberto Tibiriçá e a OSB
inauguram o Festival, juntamente com os pianistas Luís Medalha,
Luís Carlos de Moura Castro c Sônia Goulart.

I HORÓSCOPO

SAGITÃRIO * 21/11 a 20M2
Quadro de notável po-
sitividade para você,
sagltarlano, gerado a IVK.
partir do posicionamento de Mercúrio. Você deve
buscar a solução de pendências e velhos proble-
mas. Afetividade. Retribuição para suas atitudes
de carinho.

CAPRICÓRNIO * 21/12
Indicações que hoje se
fazem positivas em re-
laçâo a seu comporta-
mento junto a outras
mento mais Intimo,
envolva em
solução da rotina.

HORIZONTAIS — 1 — desmaiar: distribuir mal (ascores num quadro): 10 — tormo de tratamento que se
usa na China, anteposto ao nome de pessoas intimas
ou inferiores; 11 — balela pequena; filhote de balela;
12 — pertencentes ou relativos aos habitantes da Alta
Escócia; 13 — conjunto dos hinos ou antífonas que se
cantam na Igreja Católica durante o Advento; 14 —
designação genérica dos preparados farmacêuticos
em que entra mel; 17 — cita como prova; apresenta
como desculpa ou pretexto; 18 — cabelo ralo e fino da
cabeça ou da barba (ô mais usado no plural): 20 —
manto de lã amplo e longo dos antigos romanos; 21 —
uma comunidade crista, aprisco; 22 — penhasco,
terreno sâfaro; 23 — instrumento musical de percus-
são constituído de uma pele esticada na boca de um
pilão de madeira; 25 — lucrar cometendo fraude;
roubar; 26 — abrandar, colher ou arriar as velas; 28 —
grito de dor e às vezes' de alegria; 29 — tendência a
elogiar o passado; apego aos princípios de um regime
político do passado
VERTICAIS — 1 — paramento dos imperadores ro-
manos (pi ); paramento que diâconos o subdiaconos
vestem sobre a alva (pi.): 2 — inter|eição ;<s espanto,
admiração; 3 — protege (embarcação) do mar ou do
vento, utilizando-se de porto; resguarda do rigor do
tempo, de dano ou perigo. 4 — o conjunto de uma
espécie animal ou vegetal, com origem comum e
caracteres semelhantes, transmissíveis por heredlta-
riedade; camada social hereditária e endogama. cu|os
membros pertencem à mesma raça. etnia profissão
ou religião; 5 — produto mais ou menos viscoso, de
origem mineral; 6 — pouco elevado do nível do solo, 7
— comiseração; 8 — aquilo que se tez; 9 — por onde
se resvala facilmente; 12 — escolhe, 15 — argola de
cadela; 16 — lançar a rede: dar novamente; 18 —
contei, relatei; 19 — unidade de intensidade luminosa;
21 — calxllho retangular de metal onde se engrada a
lôrma tipográfica para deità-la na prensa (pi ): folha-
gem das árvores que se dá ao gado. quando o pasto
seca por completo (pi ), 22 — repouso produzido pelo
adormeclmento dos sentidos; estado de repouso nor-
mal e periódico, que no homem e nos animais supe-
rlores se caracteriza especialmente pela supressão
da atividade perceptiva e motora voluntária, e que 6
variável em seu grau de profundidade, encontrando-
se a vontade o a consciência em estado parcial ou
total de suspensão temporária. 24 — criada em geral;
25 — homem muito valente; 27 — movimento defensi-
vo-ofensivo. na capoeira; 28 — símbolo químico do
americio Colaboração de FELIPE RUBINATO DA
HORA (FERA NATO) — Oundahipo.

associação-participaçAo—I
OISFALCE

"Desde o inicio de minha integração ao Charadis-
mo. no sempre lemorado Estadão . ou na volta ao
Rio de Janeiro, há 13 anos, como membro da Diretoria
do C.E.C.. constatei uma realidade: entre os que parti-
cipam do lazer de declfraçâo e composição de chara-
das, estão, em número bem menor, aqueles que
dedicam, também, considerável tempo às tarefas de
administrar, dirigir aa atividades charadlsticas. Grupe
reduzido, este último, carente de sangue novo. com
disposição para contribuir com Idéias e muito traba-
lho. no ingente, profícuo e indeclinável compromisso
de lutar peta sobrevivência do Charadlsmo" (conti-
nua).
CHARADAS INTERCALADAS (2a. dentro da Ia.)

1. Ê da terra PORTUGUESA que eu BROTO mais
BRILHANTE 2-2

SANT1NI — M Horizonte
2. Apresenta sempre uma boa DESCULPA, como_
NORMA de conduta, o MAU PAGADOR 2-1

PAULO ALVES — (PA.) — CEC — Laranjeira*
3. Conquistador eficiente. RÁPIDO IMAGINOU um
PRETEXTO para conversar com a bela garota. 2—2(4)

DE PAULA —A ECLÉTICA —AUmP ""
4 A presença de grande quantidade de HIOROXIDO
DE SôDIO na amostra do SOLO superficial deixou a
fazendeira ESTHER ASSUSTADA 2-2(4)

PAR DE PARES — CEC — Jacarapaguá
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — guturesos: unitoctiar; libelatico;
ovar; rtgor. so: ih; Io. ocitocico oberado: ema; alor,
raia, adito. ami, areais.
VERTICAIS — guloso; univoco, tiba: ulerttema. rol;
ocar; sutiüdade obgocotia; saco; ro-ro; hora; tbeji; ca;
eros. ara. oti. ar.
CHARADAS AFKRÉTKASc 1 penada. 2 compaixão.
3. cadente ADICIONADAS: 4 bombada. 5 comover.
6 emposta, 7. quinripita

Reflexões
filosóficas
em vídeos

Max Klhw CRUZADASCarlos da Silva

AQUÁRIO * 21/1 a 20/2
Você conta hojo com
fatores de sorte a posi-
tividade a alterar-lho a
rotina. Indicações de felicidade vividas nas pe-
quenas conquistas do dia-a-<lla. Procure manter
viva uma só disposição de ânimo no passar
do dia. Bom quadro no amor.

GATÃO DE MEIA-IDADE MIGUEL PAIVA

NÍQUEL NÁUSEA

DEPOfó 00 CféAMEMTO MULHER. ADOBA HU6AO.
COMO MM2JDO MOCAE.BO

FRANK E ERNEST
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analise mais scnsata da ulti- Maciel chega hoje ao Rio 1 ? E hoje, no Rio De- Sucena. O carro-chefe Magalhaes, c aniver-' 
ia sem-ina visita a Fundagao Oscar Nie- B Hf 

j|W| l Mm sign Center, que vao da noitc vai ser o fa- sario de Paulo Coe-

Na opiniao do governa- yaj conhecer o projeto B Bp jpjft K If JiRB lindos vestidos cria- cialidade da casa* g 0||ia qUC gi|j|||
dor, a verdadeira reforma tri- multimidia sobre a obra e vi- H B m K j W: B 1 M § V dos por Guilhcrmc * Quarta-feira, aniver- chiquinho Pinheiro
butaria, para os estados da de um dos maiores arqui- MkMp M i W m M mL^t. m Guimaracs; as clien- sjno dc Suzana Vtara. Guimaraes eorivida
municipios, I a reforma ad- tetos brasileiros, o proprio 1 tes - todas suas ami- TgnaGjTO Glori- par^^nques no bar

.• Oscar Niemcvcr. gas — estarao prcsen- ™ Managua e go jakui. do Hotellnter-min.strativa proposta pfelo sS rccebido pelo ar- tcs, claro. Por hoje vcrnador Marcello colUincnlal ara co.
ministro Bresser Pereira. rwcuiuu ™ U.*' c P red mais? Alencar, viva.

Sem fumaga

dia 28, em Sao Paulo. ciipido. entrada de qual-quer ? Sexta-feira e o ca- domingo nao esquecer
E assim que Gabcira Esta namorando o emprc- homem. G a noite, samento dc Luiz dc ligar para Luiz Ro-

comega uma campanha s,.trj0 Rj^rdo Vires, seu na- jantar de Henriqucta Henrique, filho de berto Nastimento Sil-

capital paulista, o que Mitsubishi, no final de sema- gomuitoespecial. Ari Guiomar t Gustavo

contribuiria bastante pa- na passado. ^
reduzir os indices de A cabe^a dew dois esta tao ^f 

^ 

^ 

^ ^ Estilo

| proximos 40 dias, tera : agenda lotada, tudo por con-
, 'IWm • mais quatro grandes : ta da grande festa de entrega

: obrasde recupera^ao. 
do 

10 Video Music Award da

semana 

^para^a 

Cassa ro^ labirinto, c as pens- morii nu India, urna ^^ t^g^ os Arcosda Lapa c a

^^^a„ 

n* O trabt^o do arqui^ R^cd^nlor^; 

X^.-^ ' 
^ 

tr<^1 

^ 

tonde^T na^'Pm^ '

Cluudiq Hernardes. ^unto^i'sendo tra- lclfl'°c ludo' . Qucuulo nao esta jogaiulo voli'i, Simoni> Siorni cubm jozcr
Chico Gouvcin, tado diplomatiauneirite * Bcbcl K'ahin f,C0.V charme de niao no ciiieixo — uniagrocinlio, a Simone

que ncou com o hall ajncl'i. com o restaurantc, ja
principal, trancou seu * Mareia Mullcr, batizado dc Ghez Be-
espapo por conta do muito romantica. ca- bd. todo em tons dc 4f7\TrVT FCC CI TA If A /ItPIi 5 Na estacao de esqui
irompcrPoeil que esta pncha num patio in- brique uma cor jLiN k^UlVllVllLlV ValeNevado.no
sendq leito no piso; tcrno cm cstilp Pro- JLf a^° Chile, 

o grande sucesso e o snowboarding — uma especie de
passagens alternati- vencc, com uma Ionic * L uma piuiner . 

...
vas tivcram que scr antiua provcnicntc dc ^P° olniu penada sur c na nc c.^ . ,,
desco|ertas. Umfpalficio d;i India, tcm sido vista vagan- As cxprcssoes usadas sao as mcsnius — aquelas: brother .

O convivio denim Nao pode? E se voce do durante a noite, dc "chocantc". "viu a cavada que cu dci'. . "o cara e bom de cut
do casarao csia sendo monissc na Provence vesiido comprido a/ul: back c por ai vai.• • • . i • ...» a cr «...  *11  - .

É hoje, no Rio De-
sign Center, que vão
ser exibidos os mais
lindos vestidos cria-
dos por Guilherme
Guimarães: as clien-
tes — todas suas ami-
gas — estarão presen-
tes, è claro. Por hoje c
só — c precisa mais?

Amanhã, almoço
em casa de Sônia Ga-
delha, onde se come
muito bem, cm home-
nagem à embaixatriz
Gilda Pires do Rio. À
tarde, drinques cm
casa dc Iza Bozano,
onde será proibida a
entrada de qual-quer
homem. E à noite,
jantar de Henriqueta
Gomes para um ami-
go muito especial: Ari

Sucena. O carro-chefe
da noite vai ser o fa-
moso quindão, espe-
cialidade da casa.

Quarta-feira, aniver-
sário de Suzana Vieira,
Tônia Carrero, Glori-
nha Paranaguá e go-
vernador Marcelío
Alencar, viva.

Atenção: na quinta-
feira, jantar black-tie
cm casa dc Nelly Jafet.
De lugares marcados, é
daqueles onde nin-
guém deve chegar atra-
sado. Vai ter música de
discoteca, mas sem
dança — tipo reprima
sua alegria.

Sexta-feira c o ca-
samento dc Luiz
Henrique, filho de
Ana Tereza e neto de
Guiomar e Gustavo

Í||k5«5i^pí

Quando não está jogando vôlei, Simone Storm adora fazer
charme de mão no queixo — uma gracinha, a Simone

CASA COR 95

UDO PELO SOCIAL
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enorme, um verdadei-
ro labirinto, e as pes-
soas marcam encon-
tros, mas não se
acham — uma verda-
deira Serra Pelada,
com mais de 100 lio-
mens por metro qüa-
drãdo trabalhando
IVeneticamonte.

O trabalho do arqui-
leio Caco Borges pro-
vocou uma intiltraçào
no teto do espaço de
Ana Maria índio da
Cosia. O teto caiu e o
assunto está sendo tra-
lado diplomaticamente
— ainda.

Márcia Müller,
muito romântica, ca-
pricha num pátio in-
terno em estilo Pro-
vence, com uma fonte
antiga proveniente de
um palácio da índia.
Não pode? E se você
morasse na Provencc
e recebesse de presen-

te, de uma tia que
mora na índia, uma
fonte antiga? Não ia
instalar?

Marcelo Bailcy
prepara um hall bem
brasileiro com gravu-
i as de Debret e uma
preciosa mesinha de
costura da Princesa
Isabel! a Redentora: e
Luiz Fernando Rcdq
transforma a antiga
biblioteca num home
theater. com direito a
telão e tudo.

Bebei Klabin ficou
com o restaurante, já
batizado de Chez Be-
bel, todo cm tons de
brique — uma cor
que abre o apetite.

L uma mulher —
tipo alma penada —
tem sido vista vagan-
do durante a noite, dc
vestido comprido a/ul:
aliás, chiquérrima.

Sem fumaça
O deputado Fernando

Gabeira vai estrear como
piloto dc provas de um
carro elétrico, no próximo
dia 28, em São Paulo.

É assim que Gabeira
começa uma campanha
pelo rodízio de carros na
capital paulista, o que
contribuiria bastante pa-
ra reduzir os índices de
poluição do ar.

Ah, o amor
A atriz e modelo Alexia

Deschamps foi flechada por
cupido.

Está namorando o empre-
sário Ricardo Pires, seu na-
vegador durante o rali da
Mitsubishi, no final dc sema-
na passado.

A cabeça dos dois está tão
nas nuvens que os cartazes do
rali permanecem no carro.

Ainda falta uma
semana para a Casa
Cor. c os convites pá-
ra a inauguração já
estão disponíveis na
obra social Leste I —
O Sol. Tel: 294-5149.
Decoradores e arqui-
tetos no maior alvo-
roço.

Esle ano Hélio
Fraga não participa;
ele queria lazer o
quarto de casal que,
no sorteio, saiu para
Cláudio Bernardes.

Chicò Gouveia,
que ficou com o hall
principal, trancou seu
espaço por conta do
irompe 1'oeil que está
sendo feito no piso:
passagens alternali-
vas tiveram que ser
descobertas.

O convívio dentro
do casarão está Sendo
difícil — a casa é

Dunuzii Leão e Sônia Biondo

Sabido
Foi de Tasso Jcreissati a

análise mais sensata da últi-
ma semana.

Na opinião do governa-
dor, a verdadeira reforma tri-
butària, para os estados e
municípios, é a reforma ad-
ministrativa proposta pelo
ministro Bresser Pereira.

Homenagem
O vice-presidente Marco

Maciel chega hoje ao Rio e
visita a Fundação Oscar Nie-
meyer.

Vai conhecer o projeto
multimídia sobre a obra e vi-
da de um dos maiores arqui-
tetos brasileiros, o próprio —
Oscar Niemeycr.

MM será recebido pelo ar-
quiteto e por José Aparecido
de Oliveira, que tem contri-
buído para o trabalho reali-
zado pela fundação.

'ENDLESS 
SUMMER'

Chile, o grande sucesso é o snowboarding — uma espécie de
surfe na neve.

As expressões usadas são as mesmas — aquelas: "brother",
"chocante", "viu a cavada que eu dei'.'", "o cara é bom de cut
back"— e por ai vai.

Ah. esses surfistas maravilhosos.

Magalhães, e aniver-
sário de Paulo Coe-
lho, oba.

E olha que graça:
Chiquinho Pinheiro
Guimarães convida
para drinques no bar
Jakui. do Hotel Inter-
continental, para co-
memorar, "com mui-
ta alegria e felicidade,
esta data inesqueci-
vel". A data inesque-
cível é o aniversário
de sua gatinha de es-
timaçâo, Beth, que
vai ficar in-su-por-tá-
vel. Miau.

Sábado, noite livre, e
domingo não esquecer
de ligar para Luiz Ro-
berto Nascimento Sil-
va, o ex-ministro-gato
do governo Itamar.

Reforma total i
O Centro do Rio, nos j

próximos 40 dias, terá :
mais quatro grandes ;
obras de recuperação. :
A Praça da Cruz Ver- :

melha, a Praça Tiraden- I
tes, os Arcos da Lapa e ;
Avenida Rio Branco. :
Dá-lhe, prefeito.

Estilo

Nova ordem
A cerimônia mensal da

troca de bandeiras na Praça
dos Três Poderes, famosa nos
governos militares, será reto-
mada — quem diria? — pelo
governo petista dc Brasília.

O secretário de Turismo
do DF. Geraldo Bentes. vai
reeditar a tradição, com no-
vidades: a cada mês um esta-
do brasileiro patrocinará
uma feira com seus produtos,
na mesma praça.

O primeiro será Pernam-
buco, terra do governador da
capital. Cristóvam Buarque.

Os costureiros de São
Paulo estão eufóricos e com a
agenda lotada, tudo por con-
ta da grande festa de entrega
do Io Vídeo Music Award da
MTV que acontece dia 31. no
Memorial da América Lati-
na.

A emissora dispensou o
uso de black-tie e os artistas c
convidados vão caprichar na
criatividade — preparem-se.

Até Ocimar Versolato Ibi
solicitado, e criou um figuri-
no especialmente para Carol
Civita, mulher de Giancarlo
Civita. big boss da MTV.

Inocência
Dona Ruth Cardoso foi

convidada pelo deputado tu-
cano Eduardo Mascarenhas
para expor, na Câmara dos
Deputados, seu programa
Comunidade Solidária.

Corajosa, cia aceitou, e
Mascarenhas garantiu: "Nin-

guém vai lhe pedir verbas pa-
ra nada."

Dona Ruth acreditou.

ainda sem

sar dos inegaveis meritos do curta ^p1|||

tc nos do de I JJ
a selegao dc curtas-metragens ft

reaiidade, apesar ^2223EE2EEEESS2BEIBS^!^ESBDB2n^B5!3EES^ffiS|

ideal. Os melhores cm 4 ¦¦ mccanicamentc asGIM BEDS da Staufler
COnipeln;aO, conio ,1 isca 0 0 heco 1 fazemOScxercfciosporvoc4.0principio osscusmusculos.o UpofluiddaBodvlinc

fl sistema

ATbrigaS^r^ntSar SJSSTTSJISTjVVecilioNeto recebem o Kikito

o maior numero possivel de paises volume.
latinos faz com que filmes abaixo

critica entrassem na competi-
t;ao, como o paraguaio Miss Ante- q ^03 (juri popular): Felk ula- ? Musica: Mario Manea, de No
ffgua, 0 itahano Sonho proibido. de rio das aim:oim
portugues Selembro c uma ternura q Longa (juri oficiai): Amnesia ? PrSmio Especial do Juri: Pa-
confusa, o espanhol Paixao tma q Direton Jorge Pons, de O mm
ou 0 argentino .1 nave dos loucos becodos mildgres Q Filme brasi|eiro: Felieidadc

Outro problema do Festival de ? Roteiro: Vicento Lenero. de |T ¦
Gramado que esta cada vez mais 0 beco dos milagrcs ri r..w., ¦»« mm- n.,„t „v V1 p. 1. n4 * 1 t 1 v-'iirta cm 35 mm* L/tus
gntante e a ausencia dos profits- ? Aton Pedro Vicuna, de Am- cj]jm (fi]me diretor ator rolci.
sionais de cinema. A maior parte nhia^ ro, montagem. musica. melhor
dos convidados do festival e de P Atric Nlarne Gillatn, de A curta gaucho)
atorcs globais que, em muitos ca- n^MontiBeni- Luce Grune- ? Curta c,n 35 mm popu-
sos. nunca foram registrados em waldt de Iar): Naturemmorlas
celuloide na vida. E claro que q Fotografia: Hans Burtnann. ? ^urta cm 16 mm: Criaturas
uma das caracteristicas do evento de Amnesia 1"e nosciam em segredo (filme e

s

Agôncia RBS

Emagrece e modela!

COMBATE A CELULITE, GORDURA LOCALIZADA E PLACIDEZ SEM SACRIFÍCIOS.

Festival ainda sem

Gramado tem uma versão

fraca que se refletiu na

seleção dos filmes e na

distribuição dos prêmios

hugosukman
/N EM muitas emoções ou sur-
L ' presas terminou, sábado a
tt noite, o 23° Festival de Gra-
i | mado — Cinema Latino.
YJ Apesar de o júri oficial, presi-
dido pelo escritor e cineasta francês
Alain-Robbe Grillet, ter dado o Ki-
kito de melhor filme ao alegórico
chileno Amnésia, o grande vencedor
do ano foi o brasileiro Felicidade
í'.... melhor filme segundo o júri
popular {leia ao lado).

A produção nacional — um
filme em episódios dirigidos por
alguns do melhores curta-metra-
gistas brasileiros, José Roberto
Torero, Jorge Furtado. José Pe-
dro Goulart e A.S.Cecilio Neto —
agradou o público de Gramado
por sua linguagem popular e alta
qualidade técnica. "Foi o melhor
prêmio que nós poderíamos ter
recebido", vibrou Cecilio, ao le-
vantar o Kikito ao lado de seus
parceiros de filme.

A premiaçào do júri oficial re-
fietiu o festival: nivelado por bai-
xo, com aiguns poucos bons fil-
mes, os jurados optaram por divi-
dir os prêmios com uma certa
condescendência. O melhor filme
em competição, o mexicano 0 be-
co dos milagres, de Jorge Fons.
levou os prêmios de melhor dire-
ção. roteiro e atriz coadjuvante.
Só Deus, ou a presença no júri do
engajado cineasta chileno' Miguel
Littin, explica a vitória de Amne-
sia como melhor filme: a produ-
ção è apenas (politicamente) cor-
reta. contando a história de dois
soldados de um campo de prisio-
neiros da ditadura que se reen-
contram anos depois. Apesar de
bem feito, técnicamente impecã-
vel. o longa de Gonralo Justinia-
no, não é nem de longe melhor do
que os três brasileiros em compe-
lição (Felicidade é ... No rio das

Amazonas e Yndio do Brasil), do
que o francês .-I isca, dc Bertrand
Tarvenier, ou o divertido bolivia-
no Jonas e a baleia cor-de-rosa.

A polêmica do festival ficou
com os curtas-metragens. O júri
oficial despejou prêmios no. de
fato, melhor filme em competição,
o gaúcho Deus ex-machina. Ape-
sar dos inegáveis méritos do curta
de Carlos Gerbase sua óbvia pre-
miação só reforçou a idéia reinan-
te nos bastidores do festival de
que a seleção de curtas-metragens
foi a pior dos últimos anos.

Na realidade, apesar de todas
as boas intenções dos organizado-
res do festival, a versão deste ano
apenas comprovou que o evento
ainda não achou seu formato
ideal. Os melhores longas em
competição, como A isca e 0 beco
dos milagres, já passaram em ou-
tros festivais (o primeiro inclusive
ganhou o Urso de Ouro no último
Festival de Berlim) e serviram
apenas como pré-estréias de luxo. •
A obrigatoriedade de contemplar
o maior número possível de países
latinos faz com que filmes abaixo
da critica entrassem na competi-
ção, como o paraguaio Miss Ame-
rigua. o italiano Sonlio proibido, o
português Setembro e uma ternura
confusa, o espanhol Paixão turca
ou o argentino .-1 nave dos loucos.

Outro problema do Festival dc
Gramado que está cada vez mais
gritante é a ausência dos profis-
sionais de cinema. A maior parte
dos convidados do festival é de
atores globais que, em muitos ca-
sos, nunca foram registrados em
celulóide na vida. É claro que
uma das características do evento
e levar, para a Serra Gaúcha, no-
mes famosos para a tietagem lo-
cal. 0 problema é que, assim, o
cinema é esquecido.

Pedro 'oulart 
(à esquerda) e Cecilio Neto recebem o Kikito

Principais prêmios

Longa (júri popular): Felicida-
de é...

Longa (júri oficial): Amnésia
Diretor Jorge Fons. de O

beco dos milagres
Roteiro: Vicento Lenero. de

0 beco dos milagres
Ator: Pedro Vicuna. de Am-

itésia
Atriz: Marrie Gillain, de .*1

isca
Montagem: Luce Grune-

waldt, de A isca
Fotografia: Hans Burmann,

de Amnésia
Ator coadjuvante: Ângelo Or-

lando, de Soldado desconhecido
Atriz coadjuvante: Margarida

Sanz. de 0 beco dos milagres

Musica: Mario Manga, de No
rio das amazonas

Prêmio Especial do Júri: Pa-
tron

Filme brasileiro: Felicidade
c...

Curta em 35 mm: Deus ex-ma-
china (filme, diretor, ator, rotei-
ro, montagem, música, melhor
curta gaúcho)

Curta em 35 mm (júri popu-
lar): Naturezas mortas

Curta em 16 mm: Criaturas
que nasciam em segredo (filme e
direção)

Prêmio da crítica: 0 beco dos
milagres (longa). Deus ex-machi-
na (curta)

formato

MOACYR LUZ
Aprosent.i sou novo disco

VITÓRIA DA ILUSÃO"
Dias 21 e 22/08 - 2S e 3« feiras às 22 h

FUNCLUB - RIO SUL - 4° PISO - TEL: 541-4244

Classificados

Disque

JB

(021)

589-9922

Staufler-Bodyline c um método eficaz para perder peso e centímetros
sem sacrifícios. Um tratamento único e completo baseado na aplicação
de dois sistemas naturais e seguros.
GINÁSTICA PASSIVA : Movidas
mecanicamente asGIM BEDS da SUuffer
fazem os exercidos por você. O princípio
é simples, repetição e combinação de
uma série de movimentos físicos:
Isométricos e Isotônicos, os resultados
sio surpreendentes: rápida reafirmação
de tecidos, músculos tonificados e
relaxamento geral.

Para homens e mulheres
Aberto: 8:00 is 20:00 hs

AÇÃO EM PROFUNDIDADE : En-
quanto as GIM BEDS Stauffer exercitam
os seus músculos, o Lipofluid da Hodvlinc
atua na sua pele.
O Lipofluid é um concentrado dc
elementos naturais que lhe facilita a
redução dc volumes c ccluiitcs.
È|e sistema se baseia na criotcrapia
(ação do frio diretamente sobre as células
adiposas) um dos métodos mais rápidos
para facilitar o processo dc redução de
volume.

Stauffer 
t 

'BocCyCine internationaí

^¦~K550?iBi3r^H
Est. do Pataia. 98 Cj. H02-P0101
TT 390.3806 - 350.3655

comas
Rua do Ouridor. 97 ¦ Scferdoja

«252.4747
| LÀR66 b6 MÂÒHADÓ: |

R do CM, 311 Cj. 314/316
tt 208.3330 - 225.7070

SE VOCf QUER FAZER PARTE DO NOSSO NEGÓCIO DE FRANQUIA.
CONTATE NOSSA CENTRAL PELO TEL (021)541.4490 J

¦

Longa (juri popular): Felieida- ? Musica: Mario Manga, de No
de e... rio das amazonas

Longa (juri oficiai): Amnesia ? Prvmio Especial do Juri: Pa-
Direton Jorge Pons, de mm

beco dos milagres p |Tj|me brasileiro: Felicidade
Roteiro: Vicento Lenero. de ¦,

0 beco dos milagres 
?Curta em 35 mm: Deus ex-ma-

Ator. Ptdro \ icuna. de Am- diretor. ator, rotei-
ro, montagem. musica. melhor

Atric Marne G.llam, de ^ caucho)

'Montagem: Luce Grune- ,? kC"rta 
"» 35 mm ^ri P°P"-

waldt, dc A isca lar): Saturezas mortas

Fotografia: Hans Burmann, 0 Curta em 16 mm: Criaturas
de Amnesia 1"e nasciam em segredo (filme e

Ator coadjuvante: Angelo Or- dircsao)
lando, de Soldado desaonhecido ? Premio da critica: 0 beco dos

Atriz coadjuvante: Margarida milagres (longa), Deus ex-machi-
Sanz. de 0 teco dos milagres na (curta)

Disque

Classificados

(021)

589-9922
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COTAÇÕES: • ruim * regular
*? bom *?* ótimo excelente
¦ Os horário» do» filmo» o o» endereço» dot
cinemas estão no PERTO DE VOCÊ.

ESTRÉIA
ANTES DO AMANHECER - Before sunrise — do

Richard Linklator. Com Ethan Hawke. Julie
Delpy e Andréa Eckert.
D> Romance. Uma história de amor que dura
openas 14 horas, tempo em que o casal Jesse
e Celine conversa sobre sua paixão pelo ines-
perado. Austria/1994 Censura: 12 onos. +*
Circuito: Estação Cinema 1. Art Fashion
Mall 4. Art Barrashopping 2. Art Plaza 1.
Windsor.

XEQUE-MATE • Uncovered — de Jim McBride.
Com Kate Beckinsale, John Wood e Sinead
Cusack.
l> Suspense. Restauradora trabalha em pin-
tura que mostra um jogo de xadrez e desço-
bre uma pergunta em latim: "Quem matou o
cavaloiro?" A partir daí. ela passa a fazer uma
relação entre crimes cometidos na Idade Mó-
dia e uma sórie de assassinatos dos dias de
hoje. Inglaterra/1994 Censura: 12 anos ?*
Circuito: Art Copacabana, Art Fashion Ma/1
2, Art Barrashopping 4. Largo do Machado 2.
Art Casashopping 2. Art Tijuca. Art Madurei-
ra 1. Art Plaza 2

A MORTE E A DONZELA - Death and the maiden
de Roman Polanski. Com Sigourney Wea-

ver, Ben Kingslfly e Stuart Wilson.
l> Suspense. Paulina Escobar é uma mulher
marcada pelas torturas militares nos tempos
da repressão política. Depois de uma tempes-
tade seu marido chega em casa acompanha-
do por um estranho que ela reconhece ter
sido seu torturádor. Baseado na peça de Ariel
Dorlman EUA/França/1994 Censura- 12
anos. ?
Circuito: Hoxy 2. Lcb/on 7, Barra 4. Palácio
1. Rio Sul 1. Via Parque 2. Tijuca I. Madurei-
ra Shopping 1. Ilha Plaza 2. Madureira 2,
Niterói.

OS DESCASADOS - Byo byo love — de Sam
Woisman Com Matthew Modine. Randy
Quaid e Paul Reiser.
> Comédia Três pais solteiros causam im-
pacto no final de semana ao trocarem a eus-
tódia dos seus filhos. EUA/1994. Censura:
livre. ?
Circuito: Roxy 3. Rio Sul 4. Via Parque 1,
Carioca.

FAMlLIA SOL, LÁ, SI, DÓ - The brad» bunch — de
Betty Tbomas Com Shellye Long. Gary Cole
e Jean Smart
í> Comedia Uma mulher. Carol, criava três
filhas, enquanto um homem, Miko, lidava
com seus trôs rapazes, até que um dia se
encontram e descobrem que podem se trans-
formar numa família Censura, livre ?
Circuito: Condor Copacabana. Largo do
Machado 1, Metro Boavista

CONTINUAÇÃO
CARMEN MIRANDA: BANANAS IS MV BUSINESS

— de Helena Solberg Com Cynthia Adler.
Eric Barreto o Leticia Monte.
\> Documentário A trajetória da cantora
Carmen Miranda, uma portuguesa que crês-
ceu no Brasil e virou uma grande estrela em
Hollywood Brasil/1994. Censura: livre.
? ??
Circuito: Cirw Gávea

A PROMESSA - Die Vercprochon — de Margare-
the von Trotta Com Meret Becker, Corinna
Harfouch e Anian Zollner
I> Romance Dois amantes que vivom na
mesma cidade só se encontram três vezes em
30 anos Vivem em mundos opostos Sophie
na Borlim Ocidental. Konrad na Oriental Ale-
manha/1994 Censura 12 anos
Circuito: Estação Icarai.

ALMA OÊMEAS - Hcavcnly croaturcs de Peter
Jacknon. Com Mclanle Lynsky, Kato Winslet e
Diana KenL
Drama Pauline o Juliot descobrem que tem
almas gêmeas Mas aos poucos a amizade so
torna doentia. Austrália/1994 Censura 18
anos.
Circuito: Novo Jóia

O MENINO MALUQUINHO - 0 FILME - de Hei-
vócio Ratton Com Samuel Costa. Patrícia
Pillar. Roberto Bomtempo e Vera Holtz

Comédia infantil Maluquinho é o menino
travesso da cidade, que sofre quando seus
pais se separam. Ai aparece o vò Passarinho,
que o leva para umas férias no sitio. Baseado
no personagem de Ziraldo. Brasil/1995. Cen-
sura: livre. ???
Circuito: Rio Su/3, Norte Shopping 2. Esta-
çào Museu da República, Estação Paissandu.
Estação Icarai.

TIROS NA BROADWAY • BulIeU ovar Broadwayde Woody Allen. Com John Cusack, Dian-
ne Wiest e Chazz Palminteri.

Comédia. Na Nova Iorque dos anos 20,
diretor teatral se esforça para montar sua
primeira peça. EUA/1994. Censura: livre.
???
Circuito: Estação Museu da República

COVA RASA - Shallow grava — de Danny Boyle.
Com Kerry Fox. Christopher Eccleston e
Ewan McGregor.

Drama. Trôs amigos procuram alguém pa-
ra dividir apartamento, mas tôm uma surpresa
quando acham a pessoa certa. Escócia/1994.
Censura: 14 anos. ??
Circuito: Star Copacabana. Star Ipanema.
Estação Paissandu. Bruni Tijuco. Art Fashion
Mall 3, Art Casashopping 1. Art Barrashop-
ping t.

DON JUA DeMARCO - Don Juan DeMarco and the
centerfoid — de Jeremy Leven. Com Johnny
Depp. Marlon Brando, Faye Dunaway e Ra-
chel Ticotin.
I> Drama. Um jovem que se achava o maior
amante do mundo sofre uma grando decep-
ção amorosa. Depois que ele tenta o suícidio,
é encaminhado a um velho psicanalista.
EUA/1994. Censura: 12 anos. *?
Circuito: Copacabana, São Luiz 2. Rio Off•
Price 1. Tijuca 2. Leblon 2. Via Parque 3.
Barra 5. Icarai. Palácio 2. Madureira Shop-
ping 3.

TRÊS AMIQAS E UMA TRAIÇÃO - Clde of frtend»
de Pat 0'Connor. Com Chris 0'Donnell,

Colin Firth e Minnio Driver.
t> Romance. Nos final dos anos 50. a jovem
Benny deixa, com duas amigas, sua cidadezi-
nha e vai para a faculdade. Lá, vive as emo-
ções do primeiro amor ao conhecer Jack.
Irlanda/1994. Censura: livre. ??
Circuito: Art Fashion Mall 1.

RÁPIDA E MORTAL - The quick and the dead —
de Sam Raimi. Com Sharon Stone. Gene
Hackman. Leonardo DiCaprio e Russell Cro-
we.
t> Faroeste. Jovem mulher chega a uma pe-
quena cidade para vingar a morte do pai.
EUA/1994. Censura: 14 anos ??
Circuito: Art Casashopping 3.

CORAÇÃO VALENTE • Bravoheart — de Mel
Gibson. Com Mel Gibson. Sophie Marceau e
Patrick McGoohan.
[> Épico. A história de William Wallace. he-
rói escocês que liderou a batalha pela liber
dade da Escócia. EUA/1995. Censura 14
anos. ? ?
Circuito: Rio Off Price 2. Via Parque 4

DURO DE MATAR • A VINGANÇA ¦ Die hard wlth a
vengeance — de John McTiernan Com Bru-
ce Willis, Jeremy Irons e Samuel Jackson.
D> Ação Do volta ás ruas de Nova Iorque, o
policial John McCIane enfrenta um mistério
so criminoso, num desafio cuja aposta é a
própria cidade de Nova Iorque. EUA/1995
Censura 12 anos ??
Circuito: Cisne 2

0 JUIZ - Judgc Dredd — do Danny Cannon
Com Sylvester Stallone. Armand Assante.
Max Von Sydow e Diane Lono.

Ação Em Mega-City Um. uma cidade do
futuro, a ordem está sendo abalada pela cor-
rupçâo o apenas o juiz Dredd impõe rospoilo
junto aos outros juizes e inspira pavor nos
coração dos foras-da loi. EUA/1994 Censu-
ra: 14 anos ?
Circuito: Roxy 1, Sáo Luiz 7. Art Méier.
Olaria, Madurara 3, Central. Star Campo
Grande 1. Via Porque 6. Rio Sul 2. Norte
Shopping 1. Madureira 1. Madureira Shop¦
ping 4. Ilha Plaza 1. Odeon. América. Via
Parque 5. Barra 3. Center.

CONGO - Congo — de Frank Marshall. Com
Dylan Walsh. Lauro Linney. Emie Hudson o
Grant Heslov
[> Aventura Quando a primeira equipe do
expedição desaparece, outra é enviada ao
Congo, onde oncontra-se uma reserva de
diamantes quimicamente perfeitos EUA/
1995 Censuro 12 anos ?
Circuito: Condor Copacabana. Largo do
Machado 1. Metro Boavista. Niterói Shop•
ping 2. Star Campo Grande 2

OS BAD BOYS - Bad boys — de Michael Bay
Com Martin Lawrence. Will Smith, Téa Leoni
e Tchoky Karyo

Comédia de ação Dois detetives de Mia-
mi precisam encontrar 100 milhões de dóla-
res em heroína roubada antes que seu depar-
tamento seja desativado. EUA/1995
Censura: 14 anos. ?
Circuito: Pathô. Paratodos. Art Barrashop-
ping 3. Art Madureira 2.

POCAHONTAS - Pocahonta* — do Mike Gabriel
e Eric Goldberg. Desenho de Walt Disney.
[> Desenho animado. O encontro de uma
india e um famoso soldado inglês que fez
parte de uma missão colonizadora no Estados
Unidos. EUA/1995. Censura: livre. ?
Circuito: Cine Gávea. Madureira Shopping
2.

A MÁQUINA DA MORTE - Death machlne — de
Stephen Norrington. Com Brad Dourif. Ely
Pouget e Wiliiam Hootkins.

Ficção cientifica. Diretora de fábrica de
artmas luta contra um dos integrantes do
conselho, na verdade um psicopata. Inglater-
ra/1994. Censura: 14 anos. •
Circuito: Art Barrashopping 5.

REAPRESENTAÇÃO
ED WOOD • Ed Wood — de Tim Burton. Com
Johnny Depp. Martin Lündau e Patrícia Ar-
quette.Biografia. História verídica do ator. rotei-
rista e diretor Ed Wood e sua inabalável de-
terminação em fazer sucesso em Hollywood.
Censura: 12 anos. ????
Circuito: Cineclube Laura Alvim

PULP FICTION - Pulp flctkxi — de Quentin Ta-
rantino. Com John Travolta, Uma Thurman,
Samuel L.Jackson e Harvey Keitol.
t> Ação. Três histórias envolvendo gângste-res. um lutador de boxe. e uma bela mulher.
EUA/1994. Censura: 18 anos.
Circuito: Estação Museu da República

FERVURA MÁXIMA • Hard boüed — de John
Woo. Com Chow Yun-fat, Tony Leung, An-
thony Wong e Teresa Mo
t> Ação Um investigador prepotente e vio-
lento quebra todas as regras na sua determi-
nação furiosa de ver a justiça ser feito. Hong
Kong/1992. Censura: 14 anos. ???
Circuito: Cine Arte UFF

THE KiLLER - O MATADOR ¦ The killer — de
John Woo. Com Chow Yun Fat. Danny Lee o
Sally Yoh.
í> Ação Assassino profissional aceita um
último trabalho para custear operação de
cantora que ferira involuntariamente. Não re
cebe o pagamento e ainda tem que lutar pelasua vida. Hong Kong/1989. Censura: 14
anos ? ??
Circuito: Cine Arte UFF

BATMAN ETERNAMENTE - Batman torover —
Joel Schumacher. Com Vai Kilmer. Chris
0'Donnel. Jim Carrey, Nicole Kidmon e
Tommy Lee Jonos
t> Aventura Batmon e Robin enfrentam tor-
ríveis bandidos de Gotham City: Duas Caras e
Charada. EUA/1995 Censura livre. ?
Circuito: Star São Gonçalo. Cisne 1

CONTAGEM REGRESSIVA • Blown away do
Stephon Hopkins Com Jeff Bridges, Tommy
Lee Jonos, Suzy Amís e Lloyd Bridges

Aventura Uma explosão abala a cidade
de Boston e o esquadrão do elito antibombas
é mobilizado Todos os indícios apontam para um ospeciolista em explosivos EUA/1994
Censura: 12 anos ?
Circuito: Star Campo Grande 2

0 HOMEM DA OU ERRA - Man of war — de Perry
Lang. Com Dolph Lundgron. Charloto Lewis
e Anthony John Denison

Aventura Soldado tenta convencer nati*
vos de uma ilha no Pacifico a assinar contrato
de exploração de uma jazida utilizando, para
isso. a violência que for necessária EUA/
1994 Censura 12 anos
Circuito: Niterói Shoooing 1

MOSTRA
1- MOSTRA DE FILMES DO NOVO CINEMA BRA-
SILEIR0 — Veja esta canção, de Cacá Die-
gues Com Débora Bloch. Pedro Cardoso.
Fernanda Montenegro. Fernando Torres e
Loon Góes

Drama Quatro histórias indopendentes
inspiradas nas canções Pisada de elefante, do
Jorgo Bon Jor. Drào. de Gilberto Gil. Você é
linda, de Caetano Veloso. e Samba do grande
amor. de Chico Buarque Brasil/1993 (Com
a presença de Ricardo Cota) Censura 14
anos.
Circuito: Auditório da FACHA (Rua Muniz
Barreto, 61. Botafogo ¦ Tel 551 -5445) hoje.
ôs 19h

¦y-

ABERTURA
TENDÊNCIAS 96 — Rio Design Center, Av.
Ataulfo de Paiva, 270, Leblon (274 7893).
Moda e decoração 2". das 12h às 22h 3-' a
sáb . das 10h ás 22h Dom . das 11 h ás 19h.
Grátis Ate 10 de setembro Hoje. ás 19h30
t> A mostra reúne lançamentos do modas e
retrospectiva do estilista Guilherme Guima-
rães

RONALDO NASCIMENTO - Espaço Cheiro da
Roça. Rua Roberto Dias Lopos. 66 B, Leme.
Pinturas 2U a sáb . ds 11 h ás 23h Dom., das
11 h ás 16h Grátis Até 3 de setembro. Hoje.
ás 19h
Ê» A mostra reúne 11 pinturas de pequenos
formatos em acrílico sobre tela

EXPOSIÇÃO

1 2h ás 22h Grátis Até 27 de agosto
A mostra reúne 50 fotos de trilhas e pas-seios. GRAVURA

PINTURA

ÚLTIMOS DIAS
ABRAÃO DEBRITO E CLAUDIA BOSCO — Gran-
de Galeria do Centro Cultural Cândido Men•
des. Rua da Assembléia, 10/Subsolo, Centro
(531 2000 r 236) Gravuras. 2" a 6". das 11 h
ás19h Grátis Até 25 de agosto.

A mostra exploro diversas técnicos como
litografia, xilogravuras e gravura em metal.

AS CAPAS DA REVISTA DOMINGO — São Con-
rado Fashion Mall. Estrada da Gávea, 899,
São Conrado 2a a sáb . das 10h às 22h.
Dom. das 12h às 22h Grátis Até 25 do
agosto

A mostra reúne as 40 principais capas da
Revista Domingo, do JORNAL DO BRA-
SIL. ao longo dos 20 anos do revista

NA IMAGEM A VIAGEM - Biblioteca Pública do
Rio de Janeiro. Av Presidente Vorgos, 1 261,
Centro Ilustração 2a a 6a, das 10h ás 18h
Grátis Até 25 de agosto.
[> A mostra reúne ilustração de livros brasi-
loiros e alemães para crianças.

RECANTOS E QUINTAIS/TÁCITO IBIAPtNA — Al
phoville Galeria de Arte. Rua Pinheiro Ma-
chado. 25/Lj. B/C, Laranjeiras (553-0791).Pinturas 2* a 6*, das 10h às 19h. Grátis. Até
25 de agosto
t> A mostra reúne dez óleos sobre tela

PINTO MARTINS ¦ DA CSTÃTUA DA LIBERDADE
AO PÁO DE AÇÚCAR - Câmara Municipal do
Rio de Janeiro, Praça Floriano. s/n°, Cine-
lândia (292-4141) Fotografias 2* a 6*. das
10h às 19h. Grátis. Até 25 de agosto.

A mostra reúne fotos e artigos sobre a
vida e viagem pioneira de Euclides Pinto
Martins

T BIENAL DO LIVRO DO RIO DE JANEIRO -
Riocentro. Av Salvador Allende. 6 555. Ja-
carepaguá Bienal do livro Diariamente, das
10h ás 22h RS 3 (adultos). RS 1.50 (estu-dantes) e crianças pequenas nào pagam. Até
27 de agosto

A mostra reúne 455 expositores além do
Salão Internacional do Estudante

JÓIAS ENCADERNADAS SIMONE - Casa de
Cultura Laura Alvim. Rua Vieira Souto. 176.
Ipanema (267-1647) Livros 2* a 6*. das14h às 18h Sáb e dom . das 16h às 20ti
Grátis Até 27 de agosto

A mostra reúne 12 encadernações, além
de agendas, blocos e cartões de Natal

BRINQUEDOS TRADICIONAIS JAPONESES -
Espaço SESC!Tijuca, Rua Barão de Mesqui-
ta. 539, Ttjuca Brinquedos 2* a 6a. das 10h
às 21 h Sáb e dom . das lOh ás 16h Grátis
Até 27 de agosto k
i> A mostra reúne 550 brinquedos confec-
cio nados em papel madeira e argila

II EXPOSIÇÃO DC rotos DO ILHA JCEP CLUBE

R0LAND URBINATI — GB Arte/Shopping Cas~
sino Atlântico. Av Atlântica. 4240/S sl 129,
Copacabana (267-3747) Pinturas 2" a 64.
das 10h ás 19h Grátis. Até 30 de agosto
r- Suas pinturas estão a meio termo entre a
figura e a abstração pura

MARCO QIANN0TT1 — Galeria Anna Mana Nie-
meyer. Rua Marquês de São Vicente. 52/Lj.
205. Gávea (239-9144) Pinturas. 2" a 6".
Grátis Até 2 de setembro
[> A mostra reúne trabalhos de óleo e tem
pero sobro tela.

O MUNDO—TALVEZ/ANNA BELLA QEIQER -
Joel Edolstein Arte Contemporânea, Rua
Jangadeiros. 14 B, Ipanema (267-2549)
Pinturas. 2a a 6-. das 11h ás 20h Sáb , das
11 h ás 16h Grátis. Alé 18 de setembro
t> A mostra reúne pinturas, gravuras, obje-
tos e desenhos.

CAIXAS/ANNA LETYCIA — Sala Cindido Porti¦nari/UERJ, Rua São Francisco Xavier. 524.Maracanã Gravuras 2" a 6a. das 9h30 ás
20h Grátis Até 1 de sotombro

XILOGRAVURA
A XILOGRAVURA NA HISTÓRIA DA ARTE BRASI-

LE1RA — Escolas de Artes Visuais do Parque
Lage/1° piso. Rua Jardim Botânico. 414.
Jardim Botânico (226 1870) Xilogravuras
2a a 6a. das 10h ás 19h Sáb o dom . das 10h
ás 1 7h Grátis Até 10 de selembro
t> A mostra reúne obras de 39 xilogravado
res

RUBEM GRILO — Escolas de Artes Visuais do
Parque LagejSala Imagem Gráfica. Rua Jar-
dim Botânico. 414. Jardim Botânico (226-1870). Xilogravuras 2a a 6a, das 10h às 19h
Sáb e dom . das 10h ás 17h Grátis. Até 17
de setembro.
> A mostra reúne 80 xilogravuras de peque-nas dimensões.

FOTOGRAFIA
DtÃRIO DE VIAGEM: PARIS/CLÁUDIA VERSIANI— Espaço Cultural da Aliança Francesa/Mai-
son de France. Av. Presidente Antônio Cor-
los. 58/3° andar. Centro (220-0303) Foto-
grafias. 2" a 6a. das 9h às 21 h. Sáb . das 9h
ás 12h Grátis Até 6 de setembro

A mostra reúne 26 fotos de aspectos coti-
dianos da cidade de Paris.

DO OURO SE FAZ TESOURO - Espaço Cultural
CVRD. Av Graça Aranha. 26/Térreo. Centro
(272-4525). Fotografias 2a a 6*. das 9h às
17h30 Grátis Até 15 de setembro

A mostra reúne 22 painéis de fotos e
textos sobre a descoberta do ouro no Brasil

HENRIQUETA BRIEBA ¦ SO ANOS DE BRASIL -
Museu dos Teatros. Rua São João Batista.
103/105. Botafogo (286-3234). Fotografias.
2a a 6a. das 11h às 17h Grátis. Até 4 de
outubro.

A mostra reúne fotos que documentam a
trajetória da atriz.

EXTRA
SAIU NO JORNAL — Espaço Cultural do BN-

DES. Av Chile. 100. Centro (277-7781)Novidades da Imprensa 2a a 6a. das 10h às
18h Grátis. Até 8 de setembro
> A história do Brasil através das páginasdos jornais

COLETIVA

ESCULTURA
D0 ETERNO E DO EFÊMERO/PEDRO PELLEGRI-NO — Galeria fBEUjCopacabana. Av. Copa-cabana. 690/2° andar. Copacabana (255-8332) Escultura 2a a 6a. das 11h às 20hGrátis. Até 8 de setembro

> A mostra reúne esculturas em diversosmateriais

DESENHO
DO ETERNO E DO EFÊMERO. PEDRO PELLEGRI-

NO — Galena fBEUlMadureira, Estrada doPortela. 92. Madureira (488 1304) Dese
nhos e pinturas 2a a 6a. das 10b ás 19h
Grátis Até 8 de setembro
> A mostra reúne desenhos em nanquim
sobre papel e pinturas

OBJETO

i Pia.
ulo e Sii

1 Shopping/?* pisel 400. Ilha do Gov«
sáb , das 10h ás 2,

Av Maestro
rnador Foto-

0BJET0&1NA KNEISL - Galeno CândidoMendes. Rua Joana Angéhca. 63 Ipanema
(267 7141) Objetos 2' a 6' das 15h ás
21 h Sèb das 16h ás 20h Grátis Alé 28 de

! Q'i

ESTREIA
PIXINGUINHA 95 — Teatro Carlos Gomes. Pra-

ça Tiradentes. s/n°. Centro (242-7091). 2a e
3». às 18h30. RS 7.
Com Leci Brandão & banda e Nilson Chaves
(2a) e Garganta Profunda, Luis > Dillaha e
Edson Denisard (3a).

OS TRÊS MALANDROS IN C0NCERT — Teatro
João Caetano. Praça Tiradentes. s/n° (221 -
0305). Capacidade 1.222 lugares. 2a a 6a. às
18h30. RS 7. Até 25 de agosto.
!> Com Moreira da Silva, Dicró e Bezerra da
SHva.

MARCELO SALAZAR E A FUSIODANCE — Jazz-
mania. Avenida Rainha Elizabeth. 769. Ipa-
nema. Reservas pelo telefone 287-5100. Ca-
pacidade: 280 lugares. 2a, às 21 h. Couvert a
R$ 10 e consumação a R$ 5.
t> Show do percussionista e banda.

CONVERSA DE COROAS — Night Rio S. Parquo
do Flamengo. s/n°. Flamengo (551-1131).Capacidade: 150 pessoas. 2a e 3a. às 21 h30
Couvert a R$ 8. Happy hour. às 18h30. com
Tatá Spa/la. Sem couvert.

Show do conjunto.
PERY RIBEIRO — Teatro da UFF. Rua Miguel
de Frias, 9. Icarai, Niterói (717-8080). 2a e
3*. às 21 h. RS 15.

O cantor mostra Fica comigo esta noite.
M0ACYR LUZ — Fun Club. Rio Sul. 4° piso.Botafogo (541-4244). Capacidade: 300 lu-
gares. 2a e 3a, às 21h30. Couvert a RS 10 e
consumação a RS 8. O estacionamento do
shopping fica aberto para entrada até 2h.

O cantor mostra o show Vitória da ilusão
MARCELO VINDICATTO — Rio Jazz Club. Rua
Gustavo Sampaio. s/n°. Leme (541-9046)Capacidade: 150 lugares. 2a a 4a, às 21h30
Couvert a RS 10 e consumação a RS 8

O cantor interpreta canções inéditas de
jovens compositores e sucessos internacio-
nnis.

BAILE CHARM — Mistura Fina. Av. Borges de
Medeiros. 3207, Lagoa (537-2844). Copoci-
dade: 180 lugares. 2a, às 22h Couvert a RS
10 o consumação a RS 6
l> Apresentação de novas coreografias

Trage

CRITICA r»

IV

'La Traviata'/ ®

dia nao resiste ao

'kitsch'

CONTINUAÇAO
PARA D ISO PIANO BAR -- Rua Mana Angélica.

29, Jardim Botânico (537-2724). Happy
hour de 2a a sáb . a partir de 18h. Couvert
artístico a RS 25
t> Apresentação dos cantores e pianistasitalianos Emilia Pellegnno e Michelle Ferraz-
zano o o internacional Sacha

ARRANCO DE VARSÓVIA Au Bar Avcmd.l
Epitácio Pessoa. 864. Lagoa (259-1041),Capacidade 100 lugares 2a a 4®. ás 22h
Couvert a RS 12 e consumação a RS 8 Até 23
de agosto

Show do novo grupo de samba
SALSA NO RITMO — Ritmo. Estrada do Joá.

256. São Conrado (322-1021) 2". às 22h30
Couvert a RS 12 e consumação a RS 6
f> Noite de salsa com a banda MVR Aulas
com o professor J L Patrick

VICTOR GIUDICE

0 

diretor cinematográfico Lu-
chino Visconti, renovador
dos espetácuios de ópera
com montagens exemplares,

afirmava que nada pode preen-
cher melhor a tela do cinema do
que as imagens do ser humano.
Convencido dessa verdade, trata-
va de aplicá-la ao teatro, elimi-
nando os excessos visuais, a fim
de ressaltar a importância dos
personagens e criar verossimi-
lhança para o drama operistico.
Na montagem de La Traviata, de
Verdi, uma das óperas emblemáti-
cas da carreira de Visconti, em
cartaz no Teatro Municipal do
Rio, ocorre justamente o oposto:
os cenários afogam os persona-
gens numa paleta lambuzada de
cores, em espelhos mal-espelha-
dos, estátuas de papier mâchè
dourado, reproduções ginasianas
de pinturas clássicas, cadeiras,
mesas, vitrais e, para culminar,
um sofá redondo — e roxo — que
domina o proscênio, coroado por
um buquê de ramos de palmeira.
Como se isso nào bastasse, a pa-
rafernália é construída sobre uma
série de praticáveis interligados
por degraus, que dificultam a
ação dos atores e impossibilitam o
bailado do terceiro ato. Nào há
tragédia que resista a um kitscli
tão exuberante.

Em perfeita combinação com o
visual está a regência insegura do
maestro Tiziano Severini. Já no
prelúdio, o Sr. Severini dá mos-
tras de uma perigosa tendência a
acelerar os lempi, não permitindo

que os cantores pratiquem as mi-
nimas variantes de andamento
que caracterizam as interpreta-
ções, num tipo de dramaturgia
consubstanciada no canto. Ainda
no terceiro ato, na entrada das
ciganas, no Noi siamo zingarelle
yenute da lontano, o tempo exces-
sivamente rápido dificulta a emis-
são vocal, e o coro quase não é
ouvido. Alguns compassos adian-
te, a correria faz as vozes masculi-
nas pronunciarem com dificulda-
de as siladas de Di Madride noi
siam mattadori, levando coro e
orquestra a "atravessarem" o
acompanhamento e a melodia,
como uma escola de samba mal-
ensaiada.

No canto, destaca-se o sopra-
no chileno Cristina Gallardo-Do-
mas, privilegiada por um belo
timbre e uma emissão de alto ni-
vel. Já ao tenor porto-riquenho
César Hernandez falta precisão
na colocação das notas mais agu-
das. 0 barítono americano Chris-
topher Robertson possui timbre
de qualidade, mas um certo des-
controle nos vibratos comprome-
te a estruturação melódica. No
Ma se al fin ti trovo, do Di Pio-
venza, a primeira nota desafinou
levemente. Entre os brasileiros,-
merece atenção especial o exceien- 

'

te baixo Maurício Luz. responsá-
vel pelo Doutor Grenville. A inex-
periente direção do barítono Nel-
son Portella, perdeu cenas de
grande comunicação, como o jo-
go de cartas do terceiro ato, ou a
morte de Violeta, no último, por
simples falta de imaginação.

CLÁSSICO
THE ACA0EMY OF SAINT MARTIN-IN-THE-

FIELDS a SIR NEVILIE MARRINER — Teatro
Municipal Praça Floriano. s/n0. Centro
(297-4411) Capacidade 2 350 lugares. 2\
ás 21 h RS 40 (galeria), RS 65 (b simples).
RS 100 (platéia e b nobre) e RS 600 (frisas o
camarotes)- Participação do pianista austríaco Till
Fellner. Obras do Beethoven

FESTIVAL USZT Teatro Carlos Contes. Proça
Tiradentes. s/n". Centro (242-7091) Capa
cidade 600 lugares 2*. às 12h30 RS 2
Grátis paia pessoas com mais de 65 anos.
estudantes e profissionais do música

Conceito de abertura com a Orquestra
Sinfônica Brasileira Rogòncia de Roberto Ti
binçá Solistas Sônia Goulart, Luis Medalha
e Luiz Carlos de Moura Castro

W

335EXÍ

ESTREIA
CENA COMTEMPORÀNEA - ESPERES Cm.içíIO
coletiva do grupo La Pista 4 Espaço Cultural
Sérgio Porto Rua Humaitá. 163. Humaitá
(2CiG 0890) 2 ' a 5J, às 21 h Rs 10 Até 24 de
agosto

Tragicòmico Um espetáculo bem humo-
rado onde o patético da condição humana se
revela como bofetada

Direção de Maria Pompeu. Com Oswaldo
Loureiro. Suzano Faini e Marcelo Escorei
Ibeu Méier. Rua Barão de São Borja. 49,
Méier (594-7536) 2a. ás18h Grátis.

DANÇA

GRÁTIS
FALÁVAMOS DE ROSAS De Frank D Giiroy

CHAMECHI & LERNER CIA. DE DANÇA - Teatro
Laura Alvim. Avenida Vieira Souto. 176. Ipa
nema (247-6946) Capacidade 265 lugares
2U, ás 21 h RS 20 e RS 15 (classe)
l> Espetáculo da cm americana formada por
coreógrafos brasileiros

SHOPPINGS

AUTOCHTHONOUS ARCHITECTURE IN TYROL —
IAB. Rua do Pinheiro. 10. Flamengo Painéis
fotográficos e textos Diariamente, das 10h ás
20h Grátis Até 31 de agosto

A mostra reúne um panorama da arquite-
tura contemporânea no Tyrol.

UMA POÉTICA DA REFLEXÃO - Galeria I do
Conjunto Cultural da Cama. Av. Chile. 230/
3o andar. Centro (262-8152). Coletiva 2* a
6". das 11 h ás 19h Sáb . das 11h ás 17h
Grátis Ató 2 de setembro

A mostra coletiva reúne trabalhos de es-
culturas e pinturas

COLETIVA 9 — Solar Grandjean de Montigny/
PUC. Rua Marquês de Sâo Vicente. 225.
Gávea Coletiva 2a a 6-*. das 9h às 19h
Gràiis Até 3 de setembro
f- A mostra reúne obras de nove artistas,
entre pinturas, desenhos, esculturas e obje-
tos

30 ANOS DE JOVEM GUARDA Centro Cultu
ral Oduvafdo Vianna Filho (Castelmho do
Flamengo) Praia do Flamengo. 158 Praia do
Flamengo (205 6337) Fotos, textos objetos
de fâs e vídeos 2* a 6J. d3s 13h ás 20h Sáb
e dom. das 15h ás 20h Grátis. Até 15 de
setembro

A mostra faz uma retrospectiva das carrei
ras de Roberto, Erasmo e Wanderlèa

F0T0AT1VA Galerta de Fotografia da Furtar-
te Rua Araújo Porto Alegre. 80. Centro
(297 -6116) Coletiva 2* a 6a. das 9h às 18h
Grátis Até 15 de setembro

Coletiva com os integrantes do grupo Fo
toAtiva, de Betem (PA)

FIOS DE OLHOS D ÁGUA Museu do Folclore/
Safa do artista popular Rua do Catete, 179.
Catete (285 0441) Coletiva 2* a 6a da»
10h ás 18b Sáb e dom, das 15h às 18h
Grátrs Ató 17 de setembroA mostra reúne colchas tapetes e tecidos

ART BARRASHOPPING (Av. das Américas.
4.666/Lj. N — 431 9009) Sala 1 — Cova
rasa 1Sh30. 1 7h30. 19h30. 21h30
Solo 2 Antes do amanhecer 15h50.
1 7h50. 19h50. 21h50
Saia 3 Os bad boys 14h40. 17h.
19h20. 21 h40
Sala 4 — Xeque-mate 15b30. 17h40,
19h50, 22h
Sala 5 ~ A máquina da morte 15h10.
17H30. 19h50. 22h10

ART CASASHOPPING (Av. Ayrton Sonna, 2.150
325 0746) Solai Cova rasa 15h10.

1 7h10, 19h10. 21h10
Sala 2 — Xeque mate 15h. 17h10, 19h20,
21 h30
Sala 3 — Rápida e mortal 16h40. 18h50.
21 h

ART FASHION MAU (Estrada da Gávea, 88» -
322-1258) Sala 1 — Três amigas e uma
traição• 16h, 18h. 20h. 22h
Sala 2 Xeque-mate 15h30. 1 7h40.
19h50. 22h
Sala 3 — Cova rasa 16h20, 18h10. 20h.
21h60
Sala 4 — Antes do amanhecer 16h10.
18H10. 20h10. 22h10

BARRA (Av. das Américas, 4.606 — 3 2 5
6487): Solo 3 — O juiz 16h, 17h50.
19H40. 21h30
Sala 4 — A morte e a donzela 16h. 18h.
20h. 22h
Sala 5 — Don Juan DeMarco: 16h10. 18h.
19h50. 21 h40.

CINE GÁVEA (Rua Marquês de Sáo Vicente, 52274 4532): Pocahorttas 14h. 15h30.
Carmen Miranda: Bananas is my business
17h 18h40. 20h20. 22h

ILHA PLAZA (Av. Maestro Paulo e SHva, 400/
158 462 3413) Sala 1 — O /uiz15h50, 17h40. 19h30 21h20
Sala 2 — A morte e a donzela 15h. 17h,
19h. 21 h.

MADUREIRA SHOPPING (Estrada do Portela,
222/L|. 301 )j Sala 1 — A morte e a donzela.
15h15. 17h15. 19h15. 21H15
Sala 2 — Pocahontas: 15h. 16h30. 18h.
19h30. 21 h (dublado)Sala 3 — Don Juan DeMarco 15h30.
17h20. 19H10, 21 h
Sala 4 — O juiz 15h50. 17h40. 19h30.
21 h20.

NORTE SHOPPING (Av. Suburbana, 5.474 -
592-9430): Sala 1 — O juiz: 14h. 15h50.17h40. 19h30. 21h20
Sala 2 — Menino maluquinho: 1 5h.
16h30. 18h. 19h30 21 h

RIO OFF-PRICE (Rua General Severiano, 97/Lj.154'— 295-7990) Sala 1 Don Juan
DeMarco 14h10. 16h 17h50 19H40.
21H30
Sala 2 — Coração valente 14h15. 1 7h30.
20h45

RIO SUL (Rua Lauro Mufler, 116/lj. 401542 1098) Sala 1 — A morte e a donzela14h. 16h. 18h. 20h. 22h
Sala 2 - O juiz 14h20. 16h10 18h.19*50, 21h40
Sala 3 Menino maluquinho 14h10
15M0 17hl0. 18H40 20h10 21H40
Sala 4 Os descasados 15h30 17h3019ti30 21b30

VIA PARQUE (Av. Ayrton Semta, 3.000 — 3850261) Sala 1 Os descasados 1Sti17h.19h. 21 h
Sala 2 A morte e a donzt^a I5h15
17h15. 19h 15, 21h15
Sala3 — Don Juan DeMarco 16h 17h5019h40 21h30
Sala 4 Coração valente 17hl5 20*30
Sala 5 O juiz 16h 1 7h50, 19h40
21H30
Sala 6 O /uiz 15h30, 17h*0 19^10

PERTO DE VOCE

COPACABANA
ART COPACABANA (Av, N.S, Copacabana, 759

235 4895) Xeque mate: 15li30 17h40.
19h50. 22h

CONDOR COPACABANA (Rua Figueiredo Ma-
galhães, 28Ô 255 2610): Famiha sol. lá,
si. dó 14h. 15h40 Congo 18h. 20h. 22h

COPACABANA - (Av NS Copacabana.
801 — 255 0953) Don Juan DeMarco
14h10, 16h. 17h50 19h40. 21h30

ESTAÇÃO CINEMA 1 (Av. Prado Júnior, 281 -
541 2189) Antes do amanhecer 15h30.
1 7h30. 19h30, 21h30

NOVO JÓIA (Av. N.S. Copacabana, 680): Almas
gêmeas.: 14h40,16H50,19h,21h10.
ROXY (Av. N.S. Copacabana, 945 — 236-
6245) Sola 1 — O /uiz 16h30. 18h20.
20h10. 22h
Sala 2 A morte e a donzela 16h. 18h,
20h. 22h
Sala 3 Os descasados• 15h30. 17h30.
19h30, 21 h30

STAR-COPACABANA (Rua Barata Ribeiro, 502/
C 256 4588) Cova rasa 14h40. 16h30.
18h20. 20h10. 22h

IPANEMA/LEBLON
CINECLUBE LAURA ALVIM (Av. Vieira Souto,

176 267 1647) Ed Wood 16h30.
18h45 21 h

LEBLON (Av. Ataulfo de Paiva, 391 - 239
5048) Sala 1 - A morte e a donzela 16h.
18h. 20h. 22h
Sala 2 — Don Juan DeMarco: 16h. 17h50.
19h40 21h30

STAR IPANEMA (Rua Visconde de Piraji, 371— 521 4690) Cova rasa 14h40 16h30.
18h20. 20h10. 22h

CATETE FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA (Rua do Ca-
ttte, 153 245-5477). Menino ntaluqui*
nho 17h. Tiros na Broadway 18h30 Pulp
fiction 20h20

ESTAÇÃO PAISSANDU (Rua Senador Verguei-
rt>i 35 — 265-4653) Menino maluquinho
15h20, 16h50 Cova rasa 18h20. 20H10.
22h

LARGO DO MACHADO (Largo do Machado, 29
— 205-6842) Sala 1 — Família sol. lá. si.
dó 14h. 15M0 Congo 18h. 20h, 22h
Sala 2 — Xeque-mate 14h. 16h, 18h. 20h.
22h

SÃO LUIZ (Rua do Catete, 307 285 2296)
Sala 1 O juiz 14b40 16H30. 18h20,
20h 10. 22h
Sala 2 Don Juan DeMarco 14h10. 16h.
17H50 19h40 21h30

ART TIJUCA (Rua Conde de Bonfim, 406 -
254-9578): Xeque-mate. 15h. 17h10,
19h20. 21 h30

BRUNI TIJUCA (Rua Conde de Bonfim, 370 —
254 8975): Cova rasa 15h30, 17h20.
19h10. 21 h

CARIOCA (Rua Conde de Bonfim, 338 — 228-
8178): Os descasados: 1 5h, 1 7h, 1 9h.
21 h.

TIJUCA (Rua Conde do Bonfim, 422 — 264-
5246)- Sala 1 — A morte e a donzela
15h15. 17h15. 19h15, 21b15
Sala 2 — Don Juan DeMarco 14h10. 16h,
17h50. 19h40. 21 h30

MEIER
ART MÉIER (Rua Silva Rabelo, 20 - 249-
4544) O Juiz: 15h30. 17H20. 19h10. 21h

PARATODOS (Rua Arquias Cordeiro, 350 —
281-3628) Os bad boys 15h. 17h. 19h.
21 h

OLARIA
OLARIA (Rua Uranos, 1.474 - 230-2666)
juiz 15h30. 17b20. 19h10, 21 h

MADUREIRA/JACAREPA-
GUA
ART MADUREIRA (Shopping Center de Madu-
reirtl — 390 1827): Sala 1 —Xeque-mate.
14h40. 16h50. 19h, 21h10
Saia 2 — Os bad boys 14h. 16h20.
18H40. 21 h

CISNE 1 (Av. Oeremário Dantas, 1.207 —
392-2860) Batman eternamente 15h.
1 7h. 19h. 21 h

MADUREIRA (Rua Dagmar da Fonseca, 54 —
450-1338) Sola 1 — O juiz 14h. 15h50.
1 7h40, 19h30. 21 b20
Sala 2 — A morte e a donzela 15h. 1 7h.
19h. 21 h

MADUREIRA 3 (Rua Joio Vicente, 15 — 369
7732) O juiz- 15h30. 17h20. 19b10. 21 h

NITERÓI

CENTRO
METRO BOAVISTA (Rua do Passeio, 62 —
240 1291) Famiha sol. fé. si. dó 13h30.
15h10. Congo \7h30 19h30. 21 h30

ODEON (Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220
3835) O/uiz 13H40. 15H30, 17h20.
19h10. 21 h

PALÁCIO (Rua do Passeio, 40 - 240 6541)
Sala 1 — A morte e a donzela 13H30.
15h30. 17h30, 19h30. 11 h30
Sala 2 — Don Juan DeMarco 13h40.
15h30. 17h20. 19hl0, 21h

PATHfc (Praça Florjno. 45 — 220 3135) Os
bad boys 13h. 15h I7h 19H. 21h

TIJUCA
AMÉRiCA (Rua Conde d* Bonfim, 334 — 2644246) O /oiz 14h10 16h. 17h50 19H40

ART PLAZA (Rua XV de Novembro, 8 — 718
6769) Sala 1 — Antes do amanhecer
15b. 17h. 19h. 21 h
Sala 2 — Xeque-mate 14h40. 16h50. 19h,
21 blO

ARTE UFF (Rua Mguel de Frias, 9-717-
8080): Fervura máxima 17h. 21 h The Krf-
ler - O matador 19h10

CENTER (Rua Coronel Moreira César, 265 —
711-6909)' O juir. 16h. 17b60. 19h40.
21 h30

CENTRAL (Rua Visconde do Rio Branco, 455 —
717-0367) O juiz 15h30. 17h20. 19b10
21 h

ESTAÇÃO ICARAJ (Rua Coronel Moreira Céear,
211/153 — 610-3549) Menino maluqui-
nho 16h. 17H30 A promessa 19h. 21 h

ICARAI (Praia de icarai, 161 — 717 0120)
Don Juan DeMarco 1 5h30. 17h20.
19h10. 21 h

NITERÓI (Rua Visconde do Rio Branco, 375 —
719-9322) A morte # » donzela 15h 17h
19h. 21 h

NITERÓI SHOPPING (Rua da Coneeíçáo, 188/
324 — 717 9655) Sala 1 — O homem da
guerra 14hPO 16h50. 18h50. 20h50
Sala 2 — Ccngo 14h50. 16h50. 18H50
20h50

I (Rua Coronel Moreira Céear, 26 --
39) Antes do amanhecer 15H30
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primeiro romance, Crimea de Sucesso. 0 livro sera lan?ado e
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Jorge Atttado fata do langamento desua obra completa no Jo reais a ficgao. Antes, ela so tinha mo fim-de-semana.
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_________
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NOITE ií^ii:5:m«Vsiííií

PROGRAMA

Educativa Globo
Tel. (021)529-2857Tel. (021) 292-0012

Manchete
Tel. (021) 285-0033

Linha de produção
(18h)
Seis e meia. Noti-
ciário (18h30)
Plantão da língua
portuguesa (I Xli58)

História de amor.
Novela de Manoel
Carlos (18H05)

Clube do seu bone-
co. Infantil (1 ShU5)
Os cavaleiros do /.o-
díaco (18h2Ü)

Um salto para o fu-
turo. Educativo
(19h)

RJ TV. Noticiário
local (1%)
Cara & coroa. No-
vela dc Antonio
Calmon (I9h 15)

Além do horizonte
Novela. (19h05)

Jornal visual. (20h)
Série Internacional.
Hoje: A Li curte —
.-) procura de Irufiis
(20h05)

Jornal nacional
Noticiário (20hl0)
Horário eleitoral —
PSDB(20h30)

Jornal da Manchete
(20h)
Manchete esportiva
(2()h20)
Horário eleitoral —
PSDB 12üh30)

Take um. Hoje:
Tavlor Hackford
(2Íh)
Rede Brasil — noi-
te. Noticiário
(2lh30) 

A próxima vitima.
Novela de Silvio de
Abreu (21 h)

Canal 100 (2lh)
Jornal da manchete
(2lh05)
Wrneira classe. Fil-
me: O rapnido
(21h45>

Jornal do congresso
(22h)
Caderno 2. Agenda-
cultural (22h35)
Jornal de amanhã.
Noticiário (22h30)

Tela quente. I ilmc:
Passageiro 57 (22h)

Roda viva. Entrcvis-
tas(23h30)
Série internacional
Hoje: Os micróbios
c o homem Epi-
sódio I (23h)

| Momento econòmi-
: co(23h45)

Jornal da Globo.
Noticiário (Oh)
Concertos interna-
cionais. Hoje: Slif-
felio (0h30)

Segunda edição.
Noticiário (0h)
Home shopping. Re-
ligioso (0h30)

Encerramento
(Ih30)

Sessão comédia
Filme: Agarre-me,*
Sábtideres tlhJO)

Clip GospeJ (lh)

{spaço Renascer

Bandeirantes i CNT
Tel. (021)542-2132 Tel. (021)589-0909 Tel (021)580-0313

Rede cidade. Noti-
ciário local (18h45)

Cartoon Mania.
Desenho (ISh)

Escolinhas do Go-
lias. Humorístico
(lShlS)
Aqui Agora. Jorna-
lístico (18h45)

A idade da loba.
Novela (Í9h)
Jornal Bandeiran-
tes. Noticiário
(19h55)

CNT estado. Noti-
ciário (I9h)
Brasil já. Noticiário
(19hl5)

Sangue do meu san-
gue. Novela (20h)
I loráriu eleitoral —
PSDB(20h30)

I lorário eleitoral -
PSDB (20h30)

Tela mágica. Filme:
Trcs vidas em cun-
jliio (20h)
Horário eleitoral —
PSDB (20h30)

Faiva nobre do es-
porte. Hoje: Pré
olímpico dc bosque-
te masculino. VT
(2lh)

Tela mágica. Conti-
nuação(2lh)

Marilia Gabi Ga-
briela. Entrevistas
(22h30)

Campeonato brasi-
leiro de futebol Ho-
je: Corinthians x
Guarani (23h)

Pânico em Muni-
que. 23h

Record' Rio
Tel (021) 502-0793

Os três patetas. Sc-
ric (1 Sh05)
Informe Rio. Noti-
ciário local (lSh-10)

Jornal da Record.
Noticiário (19h)

TJ Brasil. Noticiá- •
rio (21 h)
Sangue do meu san- |
gue. Novela. Repri- ;
sc(21h35)

Hebe. Variedades •
(22h30) j

! Jornal do SBT j
j (23h30)
j Jô Soares onze e ;
: meia. Entrevistas }
j (23h45)

Agente G. Infan-
til (20h)

lorário eleitoral —
PSDB (20h30)

O Agente G. Conti-
nuação (21h)
Maré alta. Serie
(2lh3U)

Chefe B u r k e
(22h30>

25* hora. Debates
(23h30)

Jornal da noite. No-
ticiário (Oh)
Flash Entrevistas
(0h30)

Circulando dh30l Jornal do SB1 lh)
ele storc Telc-vcn- p(.rni Variedades

das(2h) nhíwi
Encontro dc paz {

Palavra dc vida (lh)

Clube 700
lelcvisan Compi
pela T\" (2h30)

MínhãZIAMB

-lgteja da graça (5h)
13 — 0 despertar da li (6h)
4 — Telccurso 2000 — 2o
grau (6h30)
7 — Diário mral (6H30)4—Telccurso 2000 — 1°
grau (6tv45>
11 — Palavra viva (6h58)

^6 — Home shopping (7h)
4—Bom dia Brasil (Th)
7 — National geographk
(Th)
9 Igreja da graça (7h)
11 — Sessão desenho c '
vovó Malalda. Infantil (7h)
2 — Hino nacional brasileiro
(7h20)2 — Palavra viva (7h25)
2 — Procura acha (7h30)
4 — Bom dia Rio (7h30)
6 — Tclemanhã (7h30)
7—Ogordoeonuero
(7h30)

^2—Telccurso SOO í grau
(Rh)4 -TV Colosso (8h)

— Patrine (8h)
— Dia a dia. Jornalístico

(8h)
11 — Bon dia & Cia.
Inlantil (8h)
13 — Falando dc vida (8h)2—Tdecurso M001* grau
(8hl5)2 — H de manhã (8h30)6 — Escola biNica da fi
(8h30)13 — Note e anote (8h30)

^4—¦ Sorteio da surenena
(9h)
6 —Dmlilegna Infantil (9h)9—Bom dia vidi (9h)4 — TV Colosso.
Continuação (9hl0)2—Plantão da lingua
portuguesa (9h30) "
2 — Desenhando (9h)5)

"2—Castdü Rà-um-bum.
Infantil (!0h)
2 — Sitio do pica-pauamareki. Infanul tlOhX))

-OscavaieuosiJi>
Hxüaco Senado tlOhX))
7—Ccvmha maravilhosa da
Ot"dia(lOh30l
11 — ProcranaSetpa
Ma&ndro. ínfima (lOh)-Vamos falaram Do»
(IfltiV.)

"2 — 0 professor. Educativo
(l lh)

— Momento mulher (1 lh)
— A idade da loba.

No\ela. Reprise (llh)
9 — Falando de vida.
Religioso)! lh)
2 — Plantão da língua
portuguesa (1 Ili30)
2 — F-sporte por esporte
(1Ih35)13 — Forno, fogão & cia
(Ilh45)

^2— Rede Bniful — Tanlo
Noticiário (Uh)

— Manchete esportiva
(I2h)— Acontece. Jomalistioo
(I2h)
9 — CNT opinião.
Entrevistas (!2h)11 — Carrossel. Noveb.Reprise (12h>13 — Repórter Rcconi.
Jornalístico (llh)
13 — Record em noticias
(I2hl5)
2 — Rio noticias. Noticiário
local (I2h?0)4 — Globo esporte (I2i30)

— Botctini olímpio
(12M0)— Bporte total (Iüh30)11 — Chapolm. Infantil
(12i30)
6 — Edição d.i tarde (13i35)
2—Nações 1'nAJas (12K45)
4 — RJ TV Noticiário kxal
(12h45)

2 - Plantão da língua
portuguesa (I3h)2—"\'esúbu!ando 11 ,'h05)
9 Bein forte (I >h)
11 — Chaves Infantil (1 Jh)
13 — Record nos eswrtes
ClJh)6 — De bem com a vida
(I3h05)4 — Jornal hoje Noticiário
nanonal(l3hl?)
7— Espone total Rio
(IJhIS)
9 — Mapa tü ação. Esportesdeaçáo(l?hl5)
13—Cine aventura. Filme:
f>iij»jt.T,'<ivjil.'hl5)
9—Camisa 9(1.%»)
11 — CiiKnH em tasi.
fíinKOCa**>Fdrae
(1A%)6 — Afet do honBxae
Novela (1JW5)
4—Vifcosho* Hoje Fm

Antes (&i f<vtkt. ivni Elbü
ftwu//icnl3h40)
7 — Sessão Iívtc. Filme:
Sftiis heróis (WM5)
9 — Supa onda,( I ?h45)

2 — Inglês como na Amênca
(I4h)
9 — Culinária & Cia. (14h)
4 — Valo a pena ver de novo.
Novela: Rimscer (\4túQ)
2 — A mão livre (14h>0)
9 — Mulheres. Yancdadcs
(I4h30)
6 — Os nvdkvs.( I4h35)

jjg-irr2—Sitio do pica-pauamarelo. Infantil (I5h)
13 — Madiineman.
Seriado (15h)11 — Casa da Angélica.
Infantil (15hlS)
2 — Castelo Rá-tim-bum.
Infantil (15h30)
4 — Sessão da tarde. Filme;
Cintfarla às avessas (15h40)
7 — Anos incríveis. Sene
tl5h»)
13 — Gogle fivv. Seriado
(I5M0)
6 — Cozinha do Lanceüotti
(I5H35)
6 — Papo sério (15h50)
2 — Plantão da língua
portuguesa (I5h58)

— Scmctnsura EVrhate.
(léh)13 — Jaspion. Seriado (Itfi)
7 — Melhor dc ttxlos. Game
show(!6h)
11 —Passa ou repassa
IKM5)
7 — Supcmiarket. Game
show (ióiijO)
11 -Chaves. (16h30)13 — Sharivjn. Senado

(I6h30)
11 — Programa
livre.(ltW5l
6— Clube da criança
Infantil (16hJ0)

^7— Programa Süvia
Poppovtc Debate 11 Th)
9 — Sungrav -Cootratode
nsco. Senado Hoje: OUvs
mii)!01(lTh)
11 —EsoolinhadoGolias
(IThl13 — Túnel do wnpoilTh)
2 — Globo ocivia t tTijú)
4—MilhiyiolITlOO
6 - Scssào super beròb
11 — Ouves. (ITfctí)
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TRÁGICA SENTENÇA
Record-Rio O 13hl5

(The desparades) de
Henry Lev-in. Com
Vince Edwards, Jack
Pa lance e George
Maharis. EUA, 1968.
Duração: lh30.
Faroeste. Após Guer-
ra Civil, coronel su-
lista organiza grupo
dc renegados para
saquear cidade. Até
que se confronta
com o próprio filho.
?

0 CAVALO FALANTE

SBT O 13h30
(Hot to trot) de Mi-
chael Dinner. Cóm
Boh Goldhwait, Virgi-
ni Madsen e Cindy
Pickett. EUA, 1988.
Duração: lh23.
Comédia. Cavalo laian-
te ajuda rapaz a tocar
negócios da família,
Quando as coisas dão
errado, eles se insere-
vem em Grnade Prê-
mio. ?

MEUS HERÓIS SEMPRE
FORAM COWBOYS

Bandeirantes O 13M5
(My heroes alvvays
been cowboys) de
Stuart Rosenberg.
Com Scott Glenn. K.a-
te Capsháw e Ben

Johnson. EUA, 1991.
Duração: lh35.
Drama. Vaqueiro se
acidenta em rodeio e
ê obrigado a voltar
para a casa. Só que as
coisas no lar se trans-
formaram um boca-
do. ?

CINOERELA ÀS AVESSAS
Globô"Õ"l5h40

(Maid to order) de
A m v J ones. Com
Ally Sheedy, Beverlv
D'Ângelo e Vale ric
Perrine. EUA. 1987.
Duração: lh50.
Comédia. Garota mi-
ma d a se mete cm
confusão e acaba
presa. Lá, fada ma-
drinha a transforma
numa garota pobre.
?
TRÊS VIDAS EM CONFLITO

CNT O 20h
(Money on lhe sido) de
Robert Collins. Com
Karen Valentine e Ja-
mie Lee Curtis. EUA.
1984. Duração: lh35.
Drama, Três donas-de-
casa aceitam se pros-
tituir para resolver
problemas financei-
ros. ?

0 RAPTADO
Manchete O 2lh45

(Kidhapped) de Del-
bert Mann. Com Mi-
chael Caine, Trevor
Hòward e Jack Haw-
kins. I n i> Ia terra.
1941. Duração: lh40.
Aventura. No fim dó
século XV11I, ingle-
ses e escoceses lutam
pelo poder. ? ?

PÂNICO EM MUNIQUE
CNT o 23h

(21 liours at Munique)
de William A. Gra-
liam. Com William
Holden e Franco Ne-
ro. EUA. 1976. Dura-
ção. Ih40.
Ação, Durante Olim-
piadas de Munique,
policiais tentam livrar
atletas seqüestrados
por terroristas. ?

AGARRE-ME...
SE PUDERES

Globo O 1 h30
(Smokey and thc ban-
dit) de Hal Needham.
Com Burt Reynolds,
Jackie Gleason e
Sally Field. EUA,
1977. Duração: 2h.
Aventura. Milionários
contratam ás do vo-
lante para levar im-
portante carga. No
meio do caminho as
coisas se complicam.
?

Briga de 
gato 

e rato

do Livro na 001

Já no oitavo ano de programa,
o Jô Soares onze e meia aproveita
a VII Bienal do Livro do Rio para
gravar, hoje, entrevistas com al-
gumas das principais atrações da
feira. Ainda sem data confirmada
para ir ao ar, as conversas com
Jorge Amado, Zélia Gattai, JefT
Smith (o mestre-cuca que apre-
senta o programa Frugal gourmet
no canal GNT da Net) e os hu-
moristas do grupo Casseta & Pia-
neta serão distribuídas ao longo
da semana. Os únicos que já estão
com a poltrona reservada para es-
ta noite são Jorge Amado e Zélia
Gattai, que voltam ao programa
mais uma vez. "Além da Bienal,
queremos aproveitar para falar
da polêmica em cima do Antônio
Carlos Magalhães", explicou Rita
Leandro, produtora executiva do
programa. O casal esteve sábado
no Riocentro, onde Jorge assinou
seus livros em edições revisadas
pela filhtj Paloma e Zélia lançou
seu primeiro romance, Crônica de
uma namorada, que mistura fatos
reais à ficção. Antes, ela só tinha

arriscado escrever memórias ou
livros infantis.

Outro que vai se apresentar ao
público que não pode contar com
a vantagem de receber a Net em
casa é o já querido por boa parte
dos brasileiros JefT Smith. O di-
vertido chef americano, além de
lançar e divulgar o livro Frugal
gourmet no Brasil, aproveita para
gravar um programa aqui, ensi-
nando a fazer algumas receitas da
típica cozinha brasileira. A pro-
dução do Jô onze e meia ainda
não decidiu o melhor dia para
exibir a entrevista, mas já pianeja
deixá-la para quinta ou sexta.

A turma do Casseta & Planeta
também faz seu comercial, falan-
do de Casseta & Planeta entrevis-
ta, coletânea que reúne as 10 me-
lhores e mais engraçadas
entrevistas da revista do grupo,
como as de Caetano Veloso, João
Ubaldo Ribeiro e Paralamas do
Sucesso. O livro será lançado e
autografado na Bienal no próxi-
mo fim-de-semana.

Um terrorista maluco e um espe-
cialista em matar terroristas malu-
cos. Esse confronto, que tem rendi-
do alguns bem humorados filmes
de ação, como Duro de matar ou
True lies, é tratado com extrema
seriedade em Passageiro 57, inédito
que a Globo ntostra hoje em sua
Tela Quente. É mau
negócio. Os terroris-
tas do cinema são ca-
ricatos e antipáticos
demais para se levar a
sério. Bruce Payne é o
tal terrorista mau e

Wesley Snipes è o tira bom. Os dois
vão se enfrentar à bordo de um
avião lotado. O malucào toma o
comando do vôo. O outro tenta
tirá-lo de lá. Uma brincadeirinha
de gato e rato em espaços exíguos.
Como são poucas as surpresas, o
negócio cansa bem antes do final.

Vale a pena procurar
Elizabeth Hurley, a
eterna noivinha de
Hugh Grant, no elen-
co. Ela demonstra que
nem sempre esteve do
lado da lei.

PASSAGEIRO 57

Globo O 22h
(Passtnccr 57) dc Kcvin
Hóoks. Com Wesley Sm-
pes. Bruce Payne e Tom
Sizcmorc. EÜA, 1992.
Duração: 2h.

TV POR ASSINATURA

A escolha entre

a vida e a morte

RENATO LHMOS

FRESH 

é negro, pequeno e
esperto. Aparentemente leva
uma vida normal: da casa
pia escola e da escola pra

casa. É só aparência. Entre um
lugar e outro ele trabalha como
avião para os cheloes do tráfico
no Brooklin, bairro barra-pesada
dc Nova Iorque. Tudo muito dis-
creto. O garoto tem cara de gente
boa. Engana bem. Aliás, tudo em
Fresh, cartaz da HBO, TVA, hoje
às 20h30, é uma enganação. Co-
meça como um simpático produto
de uma espécie de black-Disney,
distorce numa violência explícita
e inesperada e fecha como uma
comédia de truques. E não é exa-
tamente nenhuma destas coisas.

O filme é produzido por Law-
rence Bender, um camarada que
fez fama bancando coisas tipo
Cães de aluguel e Parceiros do
crime. Filmes de estilo. Como
Fresh. Que, deve-se logo avisar,
não se trata de um Spike Lee de

segunda divisão. Mas tem um jei-
tão próprio de contar a história.
Boaz Yakin, o diretor, transforma
seu roteiro em um enigmático ta-
buleiro de xadrez, em que cada
jogada, cada passo de seus perso-
nagens, deve ser muito bem pen-
sada. Uma concesão á razão im-
pensável no arroubo explosivo
dos outros exemplares do gênero.

Ainda que perca um bocado de
tempo com uma certa filosofia de
praça pública , traduzida pelos
conselhos do pai de Fresh, um
campeão de xadrez vivido pelo
onipresente Samuel L. Jackson
(Pulp ficdon), o filme tem uma
ingenuidade contagiante.

O garoto faz tudo movido pelo
instinto da sobrevivência. È a
simples escolha entre a vida e a
morte. A mesma coisa que leva
qualquer menino de rua a jogar
água no vidro do carro parado nõ
sinal.
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Si 

lluauUj le™P°; Ppz an<*? ^ r'nta• ^tinha o jdireito de Hear em casa, ou\indo uma bela niusiea — pois 8h30 era tirar o gelo, escolher os discos certos para criar um clima. e
1 lido hem. nao havia assaltos. uanclinhas ncm jss0 acabou. Inventaram que a cidade tem que ser festiva, e em eada um uisque e um cigarro, para esperar. Ele nunca se atrasava muito,

sequestros,^ e se podia sair a noite sem nenhuma esquina cxistc um palco com bandas animadas e cantores idem, apenas os 30 minutos regulamentares — chegar ha hora certa era
preocupagao, Copacabana era um bairro familial qUC impede a aspirat;ao mais elemental- do ser humano, que considerado careta.

I In mc-nv, Si, 2£k 
'vtT desfrutar do silencio. Claro. o prefeito mora ha Gavea Pequena Conversavam. bebiam o suficiente para se conhecerem melhor e

I r. Ja 
' nSo conhecc csse l,p° dc pf blem:| — sorte a dcic' Quando a gente saber quem preferiam, se Chico ou Caetano: escolhiam um restau-' ' ' 

Sem precisar voltar demais no tempo, a vida ja foi CrCSCCr 
taml*m Vai qUCrCr 

^.?#!$50 
para ,Cr S°f g°' ra'lte amP&tico, depois iam dangar. e mais tarde. so Deus sabe. A

melhor. sim, mesmo para quem nao tem como profis- Clar0-todos gostanamos de ser jovens. ter uma vida pela Irene v.da era facil - ah. sc era.
sao olhar para tras — e vamos direto ao assunto. celuhte zero: mas pensando bem. memos uma juventude maravilho- Hoje e proibido tomar sol, beber nem pensar; relrigerante. e de

Nao se la lav'a em colesterol. por exemplo: todo sabado se comia sa> pos-pilula e pre-Aids. Mas quisemos ser independentes desde preferencia diet — que climao. Se um dos dois puxar um cigarro e o
feijoada. o tira-gosto era torresmo e as pessoas mergulhavam de muito cedo. e ninguem contou que a independence e boa mas tem outro nao fumar, ja ficam evidenciadas as diferen?as ideojogicas
cabeija no caldeirao do feijao. sem uma so preocupacao quanto seu P1^0- Sc-ia smccro: voc£ na0 ,lem. vontade. as vezes, de ser entre as partes. Com tudo carissimo, so da mesmo para pizza, e
gordura, as calorias c as culpas — palavra, alias, que nao existia. Ah. totalmente dependente, mesmo que isso lmphque na mais total falta dangar depois. nem pensar.
a genteera feliz e nao sabia. dc 1'berdade para pensar ou agir. Entregar todas as decisoes de sua Com um inicio tao promissor, e aqueles perigos que todo mundo

Hoje, os corajosos se servem pedindo desculpas, a maioria come v'da a uma Pcssoa 1ue escolher desde o lugar onde \uo morar ate sabe, introduzir na conversa o tema camisinha. sinceramente: mais
so a couve e a laranja. e as conversas sao pauperrimas: no lugar de a cor 0 so a c'ue cia estimularite impossivel.
divinizar o paio, o rabo de porco e o toicinho. so se fala de dicta, dos Vamos pensar — alias, lembrar de coisas muito simples. Havia Temos muita, muita inveja dos jovens — a vida pela frente,
perigos do infarto, da extravagancia que estao fazendo, e que uma festa — alias, havia muitas festas; voce conhecia uma pessoa celulite zero, etc.
partir de segunda-feira vao come?ar vida nova e comer so saladas mteressante. trocavam telefones. mareavam alguma coisa. Chegava Mas se eles soubessem como foi a nossa vida. tambem teriam.
e isso e assunto, para uma tarde de sabado? 0 dia do encontro. e a coisa se passava mais ou menos assim: certamente, muita inveja de nos.

Houve um tempo em que vocc trabalhava e no fim de semana Em primeiro lugar. o dia inteiro na praia. para pegar uma cor. As Isso se eles soubessem.

os discursos chatos c homenngens falsas.

Tud°bem: °sciu^a ° °scar- mgu
O I - MTV Video Music Awards Brasil mar M-J

concorrendo cm cada uma, /'

^ n^° ^erCa" '=>orc'ue a "'tima vez C'ue VOC^ v'u |

^\ Esque<;a: voce nunca viu chico SjL#'

tanta gente boa junto.

3 I de agosto, as 2lh30

Aviso aos senhores pais

dei agosto ria o
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S| 

erá — como querem os saudosistas — que a vida era
í mesmo melhor, antigamente?- E esse antigamente tem
| quanto tempo? Dez anos? Trinta? Cinqüenta?

Tudo bem: não havia assaltos, flanelinhas nem
seqüestres, e se podia sair â noite sem nenhuma
preocupação; Copacabana era um bairro familiar

i onde as crianças brincavam alegres e felizes, e em
I Ipanema havia pitfngüeiras e na Lagoa, garças. Mas
I era só isso? Será?' 

Sem precisar voltar demais no tempo, a vida já foi
melhor, sim, mesmo para quem não tem como profis-
são olhar para trás — e vamos direto ao assunto.

Não se falava em colesterol, por exemplo: todo sábado se comia
feijoada, o tira-gosto era torresmo e as pessoas mergulhavam de
cabeça rio caldeirão do feijão, sem uma só preocupação quanto á
gordura, ás calorias c às culpas — palavra, aliás, que não existia. Ah.
a gente era feliz e não sabia.

Hoje, os corajosos se servem pedindo desculpas, a maioria come
só a couve e a laranja, e as conversas são paupérrimas: no lugar de
divinizar o paio, o rabo de porco e o toicinho, só se fala de dieta, dos
perigos do infarto, da extravagância que estão fazendo, e que a
partir de segunda-feira vão começar vida nova e comer só saladas —
e isso é assunto, para uma tarde de sábado?

Houve um tempo em que vocc trabalhava e no fim de semana

Sh30 era tirar o gelo, escolher os discos certos para criar um clima, e
um uísque e um cigarro, para esperar. Ele nunca se atrasava muito,
apenas os 30 minutos regulamentares — chegar na hora certa era
considerado careta.

Conversavam, bebiam o suficiente para se conhecerem melhor e
saber quem preferiam, se Chico ou Caetano: escolhiam um restau-
rante simpático, depois iam dançar, e mais tarde, só Deus sabe. A
vida era fácil — ah, se era.

Hoje é proibido tomar sol, beber nem pensar; refrigerante, e de
preferência diel — que ciimào. Se um dos dois puxar um cigarro e o
outro não fumar, já ficam evidenciadas as diferenças ideológicas
entre as partes. Com tudo caríssimo, só dá mesmo para pizza, e
dançar depois, nem pensar.

Com um inicio tão promissor, e aqueles perigos que todo mundo
sabe. introduzir na conversa o tema camisinha, sinceramente: mais
estimulante impossível.

Temos muita, muita inveja dos jovens — a vida pela frente,
celulite zero,elc-

Mas se eles soubessem como foi a nossa vida. também teriam,
certamente, muita inveja de nós.

Isso se eles soubessem.

tinha o direito de ficar em casa. ouvindo uma bela música — pois
isso acabou. Inventaram que a cidade tem que ser festiva, e em cada
esquina existe um palco com bandas animadas e cantores idem. o
que impede a aspiração mais elementar do ser humano, que é
desfrutar do silêncio. Claro, o prefeito mora na Gávea Pequena e
não conhece esse tipo de problema — sorte a dele. Quando a gente
crescer também vai querer ser prefeito, só para ter sossego.

Claro, todos gostaríamos de ser jovens, ter uma vida pela frente e
celulite zero: mas pensando bem, tivemos uma juventude maravilho-
sa. pòs-pílula e pré-Aids. Mas quisemos ser independentes desde
muito cedo. e ninguém contou que a independência é boa mas tem
seu preço. Seja sincero: você não tem vontade, às vezes, de ser
totalmente dependente, mesmo que isso implique na mais total falta
de liberdade para pensar ou agir? Entregar todas as decisões de sua
vida a uma pessoa que vai escolher desde o lugar onde vão morar até
a eor do sofá. ah, que delicia

Vamos pensar — aliás, lembrar de coisas muito simples. Havia
uma festa — aliás, havia muitas festas: você conhecia uma pessoa
interessante, trocavam telefones, marcavam alguma coisa. Chegava
o dia do encontro, e a coisa se passav a mais ou menos assim:

Em primeiro lugar, o dia inteiro na praia, para pegar unia cor. Às

Imagine o Oscar. Agora imagine o Oscar

sem aquelas piadas sem graça

os discursos chatos e as homenagens falsas

Tudo bem: esqueça o Oscar.

O I- MTVVideo Music Awards Brasil m 3 f I

e a maior festa doVtdeoclipe

e da Música no Brasil. Você vai ver as

revelações, as novas bandas, os grandes

talentos e os nomes

que fazem você dançar

e cantar aqui no Brasil

São 10 categorias.com S indicados

concorrendo em cada uma

todas disputando no final o título de

Melhor Videoclipe Segundo a Audiência

Além de tudo isso,

você ainda tem os convidados ao lado,

em participações especiais. E duas "surpresas

que sozinhas já valem a noite

voce ja tem programa

E não perca, porque a última vez que você viu

tanta gente boa junto foi

Esqueça: você nunca viu chicO

tanta gente boa junto.
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